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Weert, 25 oktober 2005 
 
 
 
Onderwerp:  Aanbieding schetsboek IJzeren Rijn 
 
Bijlage(n):  1 . Aanbiedingsrede 
  2 . Schetsboek 
 
 
 
 
Geachte mevrouw de Minister, 
 
 

De Belgische federale regering wil het oude spoorwegtracé de IJzeren Rijn opnieuw in 

gebruik nemen als  goederenspoorlijn. Dit is  voor de Belgische en Nederlandse gemeenten 

Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen 

onaanvaardbaar. De IJzeren Rijn moet de s lagader worden van de goederentransporten 

tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied, maar dit mag echter niet ten koste 

gaan van tienduizenden bewoners  van wie om de 20  minuten de nachtrust zal worden 

verstoord door een goederentrein. 

 

De zeven gemeenten zijn van mening dat reactivering van de IJzeren Rijn zonder 

rigoureuze maatregelen voor het behoud van de leefbaarheid in de woongebieden 

onuitvoerbaar is . In bijgevoegde aanbiedingsrede (bijlage 1) treft u dit s tandpunt nader 

uitgewerkt aan. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze aanbiedingsbrief. 

 

De zeven Belgische en Nederlandse gemeenten vragen aan beide regeringen om met 

elkaar in overleg te treden en de zorgen van onze gemeenten op de agenda te plaatsen. 

De resultaten van dit overleg vernemen wij graag van u. 

 



 
- 2 - 

Als bijlage 2  treft u een s tudie aan, uitgevoerd door de zeven Belgische en Nederlandse 

gemeenten, ondersteund door het studiebureau Holland Railconsult. Deze studie toont aan 

dat de maatregelen die genomen moeten worden om de leefbaarheid, veiligheid en 

duurzaamheid in onze regio te garanderen bij de reactivering van de IJzeren Rijn, een 

gigantische impact zullen hebben. In het schetsboek is  een teksttoelichting (erratum) 

opgenomen om aan te duiden dat de zeven gemeenten geen bezwaar hebben tegen een 

IJzeren Rijn maar wel bezwaar hebben tegen deze IJzeren Rijn dwars  door dorpen en 

stedelijke woongebieden. 

 

 

Met de mees te hoogachting, 

 

Gemeente Overpelt   Burgemeester K. Pinxten 

Gemeente Neerpelt   Burgemeester mr. R. Drieskens  

Gemeente Hamont-Achel  Burgemeester H. Meeuwissen 

Gemeente C ranendonck  Burgemeester B.P . Meinema 

Gemeente Weert   Burgemeester mr. J.M .L. N iederer 

Gemeente Heythuysen   Burgemeester J.H.M .O. T ruijen 

Gemeente Haelen   Burgemeester drs . J.W. Smeets  

 

Namens  deze, 

 

 

 

Mr. J.M .L. Niederer 

Burgemeester van Weert 

 


