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‘Rem op stadsontwikkeling’
IJZEREN RIJN Wethouder Anton Kirkels bepleit snelle oplossing

door Pieternel Kellenaers

WEERT – Als er niet snel een op-
lossing komt voor de heringe-
bruikname van de IJzeren Rijn,
ligt de stadsontwikkeling van
Weert voor eenderde stil. Dat
stelde wethouder Kirkels tijdens
een debat over het thema.

Besluitvorming over het goederen-
spoor lijkt vertraging op te lopen
nu uit het uitgelekte rapport van
onafhankelijk deskundigen blijkt
dat die adviseren de heractivering
van de IJzeren Rijn met vijf jaar uit
te stellen, omdat de kosten voorlo-
pig niet tegen de baten opwegen.
Bij dat uitstel is Weert niet gebaat.
Met personenvervoer over het
spoor vanuit België heeft wethou-
der Anton Kirkels (stadsontwikke-
ling) geen enkele moeite. „Perron
3a ligt al te wachten op die perso-
nentrein, maar voor het goederen-
vervoer via de IJzeren Rijn door
Weert moet een goede oplossing
komen”, verklaarde Kirkels maan-
dagavond tijdens het debat met
kandidaten voor de Europese ver-
kiezingen. Kirkels is samen met de
rest van het college van Weert voor-
stander van een tunnel tegen de
overlast, die volgens berekeningen
van ProRail 550 miljoen euro moet
kosten en daarmee volgens ver-
keersminister Camiel Eurlings te
duur is.

Ook burgemeester Peter Vanvelt-
hoven van het Belgische Lommel
drong aan op snelle besluitvor-
ming. „Hier in Nederland wordt al-
les uit de kast gehaald om de spoor-
lijn tegen te houden en dat verveelt
me een beetje. Ik ben gecharmeerd
van wat Weert heeft gepresteerd
door te kijken wat ervan te maken
is. Nu moeten we samen naar Euro-
pa stappen.”

Het belang van Lommel bij een
heringebruikname van de IJzeren
Rijn voor goederenvervoer liegt er
overigens niet om. Er wordt druk
gewerkt aan de aanleg van wegen
en nutsvoorzieningen voor een 300
hectare groot industrieterrein dat
in 2011 klaar moet zijn. Vanveltho-

ven: „Dat is straks het grootste in-
dustrieterrein van België. Als daar
in de toekomst goederen via het

spoor kunnen worden vervoerd,
heeft dat een enorme meerwaar-
de.”
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