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BBUSSEIJHASSELI - Reactiveer de spoorliinen Hasselt-Neerpelt en

Hasselt-Maastricht, elektriÍiceer spoorliin 1 I MoFHamontn voorzie
geschikt openbaar veÍvoer op het traiect Hasselt-Genk-Maasmechelen,
en zorg voor een grondige renovatie/nieuwbouw van het statlon ln
Hasselt. Dit zijn de hoofdpunten uit Li-Move 2.0, het openbaar
vervoercplan voor Limburg dat Groen heeÍt uitgewerkt, "De kostprfls van

50 tot í00 miljoen euro per jaar is realistisch, rechtmatig en verantwoord,
zeker in vergelijking met Spartacus dat eigenlijk een dooie mus is", zogt
Vlaamse parlemenblid Johan Danen. Hii gaat li-Move 2.0 voorleggen aan

de gouverneu[ de andere politieke partiien en de sociaaleconomische
partners, met de vraag om Íront te vormen richting politiek Brussel.
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Reactivering lijn 18
Hasselt - Neerpelt
Hoogwaardig openbaar vervoer
op de as Hasseit -Genk -
M aasm e che le n (tram/sn e t b u s)

Elektrificatie spoorlijn
Mal- Hamont

Renovatie/nieuwbouw
statian llasselt

MAASMEGHELEN

MAA§TRICHT

"De NMBS investeert niets meer
in Limburg en de kans dat Sparta-
cus er nooit komt, is zeer groot.
Laat de specialisten daarom een
nieuw mobiliteitsplan maken voor
Limburg." Dat zei gouverneur
Herman Reynders op 6 januari in
zijn nieuwjaarstoespraak tot de
gestelde lichamen.
"Die boodschap kwam aan. In sa-
menwerking met heel wat mobili-
teitsexperten hebben wij de voor-
bije maanden hard gewerkt aan
zo'n nieuw plan: Li-Move 2.0",
zegt. Iohan Danen. ool-imburgers

betalen, net als alle andere inwo-
ners van dit land belastingen.
Maar ze Àjnhet beu dat de NMBS

Yves LAMBRIX en Timmie VAN DIEPEN

met 50 procent voor 40 procent
meer reizigers heeft gezorgd. Twee:
een beter en efftciënt treinvervoer
krijgt via knooppunten en ver-
lengstuk met snelle bussen, tram-
bussen en trams", legt Danen uit,
'oTen derde moet Limburg een er-
kenning knjgen als vervoersregio
waar de provincig steden, gemeen-
ten en investeringsmaatschappij
LRM de NMBS en De Lijn aan-
sturen orn Li-Move 2.0 uit te voe-
ren . Vandaag beslissen deze laatste

'twee immers alleen en eeqzijdig
over investeringen in Limburg. We
kopiëren dus het systeem van Ne-
derlands-Limburg en leggen hier
de linkmet het SAlK-actieplan."
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ViiÍ investeringen
Wàar Spartacuslijn I Hasselt-

MaastriCht de eerste tien jaar al-
leen al minstens 500 miljoen euro
gaat kosten, beweert Groen dat de

iealisatie van Li-Move 2'0 een
jaarlijkse insPanning van 50 tot
100 miljoen euro zal vergen. ge-

spreid óver tien jaar. De Partij
vindt dat budget realistisch

Maamse, lederaleen EuroPese fi-
nanciering), rechtmatig (13.4%

van de Mamingen zijn Limburgers
die ook belastingen betalen) en

verantwoord (baten maal twee tot
maal vier voor mobiliteit, milieu,
resio-ontwikkcling' ccottomie en

wJrkseleeenheid). "Mct dat geld

kunnËn íe de provincic drievou-
dis ontsluiten: intcrtr. naar Vlaan-
deïen en de rcst van lret land. en

naar de Euregio", zegt Danen' In
het plan van Groen krijgen daar-
om vijf ingrepcn voorrang:
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ïieiflr€izigers (instappers per.weekdag)

Treinstations en stopPlaatsen

Bevolking oP 1/1/2016

NMBS-investeringsbudget (staat nu on hold)

1. Reactivering van sPoorlijn 18

Hasselt-NeerPelt (noord-zuid).
2. Reactivering van sPoorlijn 20

Hasselt-Bilzen-Maastricht (west-

oost).
3. Elektrillcatie van lijn l9 Mol-
Hamont (40 miljoen euro wordt
oo 4 iaar tcrugverdiend).
4. Vóorzic geschikt oPenbaar ver-

voer op lrcf traject Hasselt-Genk-
Maasmoohelen.
5. Grondige renovatie of nieuw-
bouw van het station van Hasselt.

* Niet-geëlel«trificeerde liinen

"t
oeze Druvllrulc al uccgrllllalallB
compleet links laat liggen."

Drie uitgangspunten
Nochtani is Óroen Limburg altijd
voorstander geweest van de drie
sneltramlijnen in het SPartacus-
olan. "De recente deal over tram-
iiln I Hasselt-Maastricht en de in-
iet van trambussen van Hasselt
naar Maasmechelen, zijn niets

meer dan een eersteklasbegrafenis
van het oorsPronkelijke Plan va1
wiilen Steve Stevaert uit 2004.

Vàndaag, I 2 jaar later, is van SPar-

tacus nos altiid niets in huis geko-

men. Telelijli is dit Vlaamse plan

een hanàig-alibi voor de federale

NMBS om helemaal niet te inves-

teren in Limburg", zegt Katrljn
Conjaerts, voorzitster van Groen
Limburg. "Daarom komen wemet
Li-Move 2.0, dat Limburg oP een

duurzame en klimaatvriendelijke
manier met oPenbaar vervoer wil
ontsluiten."
De ui.tgangsPunten van het Plan
ziin drieledie. "Eén: De vraag ts

níet bepaleid voor het aanbod'
Kijk nàar Nederlands-Limbury
*dur e", stijgrng van het aanbod

Piano nodig ?

850.000
550

11 .250.585

26.000 miljoen

Danen saat Li-Move 2.0 eerst bii
de souvérneur uit de doeken doen.
"D'an wil ik helzelfde doen met de

andere politieke Partijen in Lim-
burg. mèt de werkgeversorganisa-
tiesin vakbonden, en met mobili
teitscxperten", zegÍ Danen. "Im-
mers, interne en externe
ontsluitirrg van Limburg me!
openbaar-vet'vocr is niet gediend

met partijpolitiek opbod of verwij-
ten óver en weer. Ik roeP iedereen

op tot consequente frontvorming
richtirrg lcderale en Vlaamse over-

heid. Alleen zo t-naken we eenkans
om na 20 jaar - sn lla evenveel

krantenkoppen met loze belolten -
eindeliik komalte maken met het

openbàarvervoersleed van Lim-
burg."

Katriin
Conjaeris en
Johan
Danen Foro
HBVL

Ir4$§flf -"Rekening
houOend,:mèt het gold dat ar

is, is dit oon loallstlsch-
Dl'en", zogt spoorexpon
i{erman Welter, "Het meost
drinqend is de elektrlÍlcatie
uan Éet sPoor Mol-Hamont."

"lk sta vooral achter het idee

om een vervoersfegioop te ' ,

richten in Limburg, met de

orovincie als trekker' En niet

ile NMBS oÍ lnÍrabel", zegt

Wetter "in Noderlànd krijgt de

provincie geld om zelÍ.treinen

ïe laten riiden via Privémaat-
schapPUoh als Veolia oÍ Arriva'

Dat zouden we hier ool(

kunnen doen, aangezien de

Limburgers niet krijgen van de

NMBS wat hen toekomt' ln

Nederlands-Limburg krijgen ze

alioon."
Welter vindt het realistisch om in
dat plan twee oude spoorliinen te
reaitiveren. Al waarschuwt hil

wel: "Liin 18 Hasselt-Neerpelt
reactiveren gaat nog zeker 10 jaar

duren, zelÍs alsje vandaag het '
oeld zou hebben. Daar llgt nu oon

íietspad. Het zal moeilijk zijn om

dat ópoor opnieuw te reactiveren'

wat liin 20 Hasselt-Maastricht
betreít liqt dat iets gemakkelijker.

Èet oaat-om een kortere aÍshnd

en hót sPoor ligt er nog. Boven-

àien r<riir ie zo een verbinding

tussen A-ntweípen-Hasselt- Maas-
: tiicnt eÀ,Àkenr Teneloue. moet ook,
, hetlstation jíHasselt,woidFh,.r',,,
i aahgepakt. Dat ise§§eatÍeel.fr '
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862,798 (7,7Yoi

51 miljoen (0,2%)
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