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VERZONDEN

k MRT 2016

Oudenbosch, 29 februari 2016

Geachte leden van de fractie van het CDA en Progressief Halderberge,
In uw brief d.d. 31 januari 2016 vraagt u het college of het initiatief van de gemeenteraad Moerdijk
over Basisnet spoor past binnen het proces dat lopende is, voordat u de raad in Halderberge in
stelling wilt brengen. Dit naar aanleiding van de vergadering van de commissie Bestuur en
Middelen van de gemeente Moerdijk op 14 januari j.l., waarbij is uitgesproken om gezamenlijk op
te blijven trekken richting het ministerie van l&M indien een moment zich daartoe aandient,
alsmede bij de evaluatie van het spoorzoneproject van de gemeente Roosendaal, Halderberge en
Moerdijk.
Er is inmiddels ambtelijk contact met u geweest om een aantal zaken nader te duiden. Wij stellen
uw betrokkenheid rondom dit onderwerp zeer op prijs, omdat het belangrijk is dat in
gezamenlijkheid opgetrokken wordt en de problemen landelijk en provinciaal aangekaart worden.
Op deze wijze hebben we in de afgelopen tijd ook een aantal zaken kunnen bereiken.
Indien de stuurgroep van de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en de
Veiligheidsregio voorziet dat zich een goed moment aandient, dan zullen we dit aan u laten weten,
zodat we gebruik kunnen maken van eikaars netwerken om gezamenlijk te reageren. Wij zullen uw
suggestie meenemen in de stuurgroep, waarin een afvaardiging van de drie colleges en de
veiligheidsregio zitting hebben. Op deze wijze kunnen gecoördineerd en op het juiste moment uw
raden in stelling worden gebracht. We zullen net zoals in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden
alsmede met het bezoek van de staatssecretaris en onlangs bij een rondetafelgesprek bij de
provincie Noord-Brabant elk moment aangrijpen om aan te geven dat we zo'n belasting niet door
druk bewoonde kernen moeten willen hebben.
Tevens treft u ter informatie in de bijlagen een brief aan Prorail aan alsmede het onderzoek naar
trillingen in Bosschenhoofd in navolging van het onderzoek naar trillingen in Roosendaal,
Oudenbosch en Zevenbergen, dat u middels een toelichtend schrijven op 2 februari ter informatie
heeft ontvangen. Wij zullen een afschrift van deze brief en bijlagen aan de andere leden van uw
raad zenden.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
/"N de bufgemeester,
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Mevrouw/mr.C.G. Jacobs

A

De heer G.A.A.J. Janssen

i.a.a. leden van de gemeenteraad Halderberge
Bijlagen;
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Brief Prorail
Onderzoek trillingen Bosschenhoofd
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