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Bezoek Minister I&M mevr. Schultz van Haegen aan Zevenbergen
op uitnodiging van 40 jarige VVD-Zevenbergen.
Gisteren, maandag 10 februari bracht mevr Melanie Schultz van Haagen een bezoek aan
Zevenbergen. Ze heeft per busje een bezoek gebracht aan het haventerrein van Moerdijk en kennis
genomen van de problemen, mogelijkheden en kansen aldaar.
De aanvankelijk geplande treinreis ging niet door. De VAG mocht aanwezig zijn bij de ontvangst en
toespraken op het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen na afloop van de rondrit. Richard en
Rob waren namens de VAG aanwezig.
Vooraf aan de binnenkomst van de Minister verzamelde zich vertegenwoordigers van VVD’s
Zevenbergen , Roosendaal en Halderberge; vertegenwoordigers van gemeenteraden Zevenbergen en
Halderberge (Janssen en Suijkerbuijk) maar ook vertegenwoordigers van de spoorgroepen
Zevenbergen (met Riet Gerla) en Halderberge (VAG en Generalaat).
Bij de binnenkomst van de minister werd direct een voorstelronde gedaan.
Het Generalaat duidde met een stripverhaal nog eens alle dreigende risico’s en rampen.
VAG stond stevig voorgesorteerd tussen haar gemeenteraadsleden en bood eerst plaatselijke
folklore met Oudenbosche Bollen en Wurstebrooikes van Nagelkerke en vervolgens bijgaande
Business-Case aan. De Minister mompelde nog dat dit een zaak is voor de staatssecretaris maar toen
ik meldde dat het echt om het programmeren van een dedictated oplossing ging (Robel), viel het
muntje.
De toespraak van VVD Zevenbergen ging vooral over het opnieuw graven van de Rode Vaart en de
goede kwaliteit van leefbaarheid van Zevenbergen .
De Minister ging hierop in maar nam in haar eerste item ook direct de topics uit de Business-Case van
de VAG mee. Ze bedankte nogmaals voor de versnaperingen richtte zich tot de VAG en gaf aan dat de
problematiek ook haar aangaat.
- Het zich houden aan wettelijke normen,
- Het aanscherpen van het toewerken naar een dedicated verbinding,
- Vervoer over Water (!).
Vervolgens werden nog enige topics toegelicht uit het beleidsprogramma I&M in het kader van het
landelijk versoberen van projecten.
Tijdens de vragenstellerij werd 3x ingegaan op de aanslag op de leefbaarheid waarbij Generalaat
meldde graag te willen meedenken aan oplossingen.
Omdat de Business-Case van de VAG al zo goed werd geciteerd zijn door VAG geen vragen meer
gesteld.
NB Samenwerking met het Generalaat is met de toenadering door Harry na afloop benadrukt.

