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Betreft vragen ex. Art.40 Rvo: iijdelijke trein Breda - Brussel-zuid/midi

- in vervolg op onze vragen van 21-06-2017

Geacht college,

we zijn aangenaam venast dat er sinds 25 juli tijdelijk een directe treinverbinding is vanuit Breda via Roosendaal
richting Antwerpen en Brussel. Helaas blijfl deze verbinding maar kort, gedurende werkzaamheden aan de
Moerdijkbrug.

Wij constateren dat:
- uit participerend onde.zoek is gebleken dat deze verbinding door gebruikers als zeer comfortabel wordt ervaren;
- de verbinding zeer intensief wordt gèbruikt door intemationale reizigers;
- de Bollekes in Antwërpen nog steeds goed smaken;
- deze verbinding voor reizigers uii Breda een tijdwinst oplevert van 15 min;
- hiermeè nog niet het HSL tra.iect tussen Breda en Brussel wordt gebruiK.

Overwegende dat:
- u de mening deelt dat Breda een snelle verbinding naarAntwerpen en Brussel over HSL spoor verdient;
- de staatssecrètaris nav onze vragen in Breda en Den Haag onderzoek doet naar vervangènd (bus)vervoer tot de
komst van de lCDirect vanuit Brèda naar Antwerpen en Brussel;
- de huidige tijdelijké treinvorbinding Breda-Brussel-zuid/midi ook een prima alternatief zou zijn voor het uitblljven van
de HSL trein;
- we graag zien dat het Bredase college een pro-actieve houding blijft tonen op dit dossier.

Daarom hebbén we de volgende vragen aan u:
I - Bent u bereid bij de staatssecretaris te bepleiten de lC treinverbinding Breda-Roosendaal-Antwerpèn-Brus§el meè
te nemen in haar zoeKocht naar oveÈrugging voor de uitblijvende HSL trein?
2 - Deelt het college met ons de mening dat deze treinverbinding de meest optimale overbrugging vormt tot de komst
Van de HSL?
3 - Gaat het college zelf nog participerend ondèzoek doen, al dan niet in gezelschap van de staatssecretaris en/of de
Kamercommissie infrastructuur en milieu naar de huidige tudel|ke directe trein? (tip: deze rijdt nog tot 11 augustus)

Antwerpen, 30 juli 2017
Frank Toeset (raadslid D66) en Jeroen Bruijns (raadslid CDA)
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