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Het onderzoeksjournalistieke platform de Monitor doet
onderzoek naar treintrillingen.
Klimaattransitie, overvolle wegen.
Dus meer mensen moeten met de trein. Ook meer goederen met de trein.
Meer treinen over het spoor. Meer goederentreinen over het spoor.
In het laatste verslag van het Algemeen Overleg Spoor spreekt de staatssecretaris de
volgende woorden uit:
Mijn ambitie is om met alle partijen die nodig zijn ervoor te zorgen dat we én de
groei van het goederenvervoer accommoderen én we mensen veilig langs het spoor
kunnen laten wonen én we de woningbouwopgave met alle partijen op een reële
manier kunnen inpassen.
Tegen meer treinen kun je moeilijk bezwaar hebben.
Tegen meer geluidsoverlast, meer trillingen, meer gevaarlijke stoffen wel.
RONA strijdt alle vele jaren tegen de overlast in Oost Nederland.
Maar de overlast komt nu ook fors elders in het land.
Van de Maasvlakte via Dordrecht – Breda – Eindhoven naar Venlo.
Van de Maasvlakte via de Betuweroute - Den Bosch – Eindhoven naar Venlo.
Eerlijk gezegd rijden daar nog meer goederentreinen.
In het begin was het verzet van omwonenden groot, maar op de lange duur neemt dat af.
Misschien dat de overheid daarop hoopt.
Nu gaat de Monitor onderzoek doen naar met name de trillingoverlast.
Daar wordt een programma over gemaakt. Dat heeft invloed op de overheid.
Het Comité Goederentreinen Nee heeft contact met de Monitor en vraagt het volgende:

Oproep: laat van u horen
Het TV programma De Monitor (KRO/NCRV) onderzoekt de mate van hinder die bewoners ondervinden van
trillingen van treinen. U kunt uw ervaringen delen via de onderstaande link. Doe mee zodat Nederland en de
politiek te weten komen wat de impact van het treinverkeer voor spoorbewoners is!

https://demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/treintrillingen
Met hartelijke groet,
Comité Goederentreinen Nee

Het RONA beveelt dit aan. Komt ook Oost Nederland ten goede.
Henk Derks, Informatiemanager RONA,
derks.sr@chello.nl, 026-4952367 en 06-19603261
Vereniging Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA).
Ingeschreven bij KvK te Enschede, nr. 40104732.
Rabobank rekeningnummer: NL32RABO 0155 682.636 t.n.v. RONA. Email ronaspoor@gmail.com
Website: www.rona-info.nl

