
NMBS-roadshow is "ueel blabla maar weinig tioektioek"
.HA9SELÍ -AnderhalÍ uur algemene uitleg en de vraag aan Limburg om
meer promotie te maken voor de sneltrein naar Antwerpen die maar
voor 25 procent gevuld is. De roadshow die de NMBS gisterochtend
(achter gesloten deuren) voor politiek Limburg kwam geven, was een
maat voor nieb. lets concreets werd niet gezegd, de belangrijke lijn í8
Hasselt-Neerpelt kwam zelÍs niet aan bod.

Na Vlaams-Brabant waren vier
NMBS-toplui gisteren naar Lim-
burg afgezakt om de spoortoe-
stand met gouverneur Herman
Reynders en een I 5-tal beleidsma-
líers te bespreken. Deze laatsten
kwamen (opnieuw) van een kale
kermis thuis. Als het al over con-
crete dossiers ging, werden die
moeiteloos doodgeklopt.
"De elektrif,rcatie van de spoorlijn
Hamont-Mol kost 40 miljoen
euro, maar levert een exploitatie-
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winst van I 0 miljoen euro perjaar
op. Op vierjaar tijd is deze investe-
ring dus terugverdiend", meent
Johan Danen (Groen). "I|iíaaÍ
omdat de kosten voor spoorbe-
heerder Infrabel zijn en de baten
voor vervoersmaatschappij
NMBS, blijft dit belangrijke dos-
sier muurvast zitten. Onvoorstel-
baar toch, niet?"
Maar het kon nog straffer: over
lijn I 8 Hasselt-Neerpelt werd zelfs
met geen woord gerepl.

"De NMBS-mensen hekelden
ook dat de snelle treinen naar
Antwerpen maar voor 25 proc,ent
gevuld zijn. Maar die vertrekken
om 6 en 7 uur. Dat is veel te
vroeg", sakkert Lode Vereeck
(Open Vld), die een sneltrein om
7.30 uur of 8 uur bepleitte.

0ndankbare Limburgers
Gouverneur Reynders steunde de
yraag van Lode Ceyssens
(CD&V) voor de bouw van een
extra station met parking in Halen
om zo meer Limburgse pende-
laars op de trein naar Brussel te
krij gen. "Door het drukke verkeer
raakt de Limburger vaak niet op
tijd aan de populaire opstapstati-
ons in Hasselt, Genk en Diest.
Meer inzetten op de combinatie
auto-trein is dus een goed idee, net

als vlottere verbindingen met
Weert, 'Eindhoven en Maas-
tricht". aldus Reynders.
De NMBS-toplui zeiden letterlijk
dat "de Limburgers niet beseffen
hoeveel treinen er hier wel niet
sporen en hoe snel die wel niet
zijn". Zij vroegen Limburg meer
promotie te maken yoor de
NMBS, ondanks weinig verbin-
dingen, vaak onaantrekkelijke
stations en overvolle parkings.
Nog dit: op de vergadering werd
geen schriftelijke info meegege-
ven. Er werd slechts één kaart ge-
toond en die vatte eigenlijk alles
samen: als je onze provincie dia-
gonaal in twee deelt, zie je dat het
noordoosten één blinde spoor-
vlek is. Deze roadshow deed al-
vast vermoeden dat daar niet zo
snel verandering in zal komen.Herrnan Reynders F0T0 JEFFRËr aAENS
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