BETREFT: PERMANENTE EN DIRECTE INTERCITY VERBINDING MET BRUSSEL
Geachte wethouder,
Sinds enige tijd heeft Dordrecht geen directe treinverbinding meer met België. Ook Den Haag
mist een directe en permanente verbinding met België, en dan met name met Brussel.
Nu met de forse perikelen rondom de Fyra heeft de Haagse wethouder Peter Smit een BV
opgericht om de rechtstreekse treinverbinding met Antwerpen en Brussel terug te krijgen die
het door de Fyra is kwijtgeraakt. Veel ambtenaren moeten regelmatig naar Brussel en moeten
op een flexibele en soepele manier kunnen reizen, zonder reserveringen, overstappen en hoge
kosten.
Vanuit het Rijk wordt op dit moment gewerkt aan een tijdelijke verbinding door de problemen
met de Fyra, maar Den Haag wil komen tot een permanente directe verbinding van Den Haag,
via Rotterdam en Dordrecht naar Antwerpen en Brussel.
Voor Dordrecht is deze actie van Den Haag van grote betekenis. Ook wij gaan steeds meer
zaken doen met Brussel. Daarnaast is voor ondernemers en voor onze inwoners een directe
verbinding zonder hoge kosten, zonder reserveringen en zonder overstappen van groot belang.
Oud PvdA wethouder Piet Janse benadrukt eveneens het belang van deze directe verbinding
en vindt dat we mee moeten lobbyen met Den Haag. Hij vreesde in het verleden - bij de totstandkoming van de HSL lijn - al voor het "Haarlem-effect". Zo is Haarlem door de verbinding
via Schiphol naar Amsterdam ook vele intercity's kwijtgeraakt.
Wij weten dat u op de hoogte bent van de ambitie van Den Haag. U heeft daarover al eens
opgemerkt dat ook Dordrecht hierbij belang heeft.
Onze vragen aan u zijn dan ook:
•

Wat zijn de acties vanuit Dordrecht om het Haagse initiatief - het verkrijgen van een
directe en permanente Intercity verbinding met Antwerpen en Brussel via Rotterdam en
Dordrecht - te ondersteunen?

•

Wat zijn de perspectieven voor Dordrecht?

•

Hoe ziet de verdere planning en de voortgang eruit?

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Dordrecht
Jacqueline van den Bergh

