
 
 

  Moerdijk 

 
 
  
Zevenbergen, 30 september 2016 

 

 

Geachte genodigde,  

 

Op uitnodiging van PvdA Moerdijk en de Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk komt staatssecretaris 
Sharon Dijksma  op maandag 24 oktober ‘s middags naar Zevenbergen om zich te laten informeren over 
de problemen en zorgen van bewoners rond het (gevaarlijk) goederenvervoer over het spoor in West- 
Brabant. Dit in het kader van de invoering van Basisnet Spoor.  
 
Tevens geven we deze middag het officiële startsein voor het Veiligheidsdashboard, een middel 
waarmee we inwoners informeren en alerteren over de gevaren rondom het spoor. 

 

Het programma ziet er als volgt uit 

13.00 uur: Wandeling vanaf het station naar het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen 

13.30 uur: Ontvangst in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis door burgemeester Jac Klijs van 

Moerdijk, Riet Gerla, klankbordgroep Moerdijk 

13.40 uur: Rondetafelgesprek over de leefbaarheid/veiligheid van het spoor 

De huidige spoorlijn die door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal gaat, in het 

kader Basisnet Spoor, intensief gebruikt worden voor (gevaarlijk) goederenvervoer. 

Sprekers zijn:  

- Burgemeester Jac Klijs, namens de stuurgroep Basisnet Spoor, over de gevolgen/consequenties op 

korte termijn en lange termijn  

- De vertegenwoordiger van Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant over de veiligheid op het 

spoor, 27 partijen hebben daarbij een verantwoordelijkheid, hoe beperk je dan de risico's?  

- Riet Gerla, klankbordgroep Moerdijk namens de bewoners langs de spoorlijn  

- GGD Eindhoven over de gezondheidseffecten van trillingen en geluid als gevolg van het (gevaarlijk) 

goederentransport over het spoor 

- Sharon Dijksma, Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 

De aanwezigen in de zaal krijgen volop gelegenheid om deel te nemen aan de discussie onder leiding 

van Arjen van Drunen, PvdA Brabant. 

14.55 uur: Presentatie van het Veiligheidsdashboard, ontwikkeld door de drie gemeenten en de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor inwoners.  

15.15 uur: Slotwoord door de staatssecretaris 

15.30 uur: Vertrek staatssecretaris  



15.30 uur: Informeel samenzijn  

 
De bijeenkomst is openbaar. Door publicaties in lokale kranten worden ook omwonenden uitgenodigd.  

 

Wij  nodigen u echter graag persoonlijk uit om deze middag mee te praten en u te laten informeren door 
de staatssecretaris over de West-Brabantse spoorproblematiek. 
 

Om enig inzicht te krijgen in de deelname aan deze middag verzoeken wij u voor 15 oktober aan te 

geven of u wel/niet komt. Dit kunt u doen door een mail te sturen Riet Gerla: spoor2013@kpnmail.nl.  

 

Graag tot 24 oktober! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
PvdA Moerdijk  Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk 
Mieke Pistorius     Riet Gerla – Van Wijlen 
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