ACTIECOMITE VITVOORDE ONTSPOORT!

Vilvoorde, 20 februari 2014

Adres ad hoc: Beneluxlaan 1L
1800 Vilvoorde

TelaT/25L4140 of
GSM 0478/484938
i

nfo@vi lvoordeontspoort. be

Aan het college van Burgemeester en
Schepenen
Stadhuis Grote Markt

i800 Viívoorde

Geachte heer Burgemeester,
Onderwerp

:

Project Tramlijn Jette

-

Teruuren.

Bij onze eerste ontmoeting op het stadhuis op 17 juni 2013 was er overeen gekomen dat we
permanent informatie zouden ontvangen en op de hoogte zouden gehouden worden van de
evolutie van het dossier over de tram Jette-Tervuren. Heden stellen wij vast dat de communicatie
vanuit het stadsbestuur naar het Actiecomité eerder gering is en wij niet op de hoogte zijn van de
actuele stand van de procedure. Het actiecomité 'Vilvoorde öntspoort' wenst de volgende punten
nogmaals onder uw aandacht brengen:
L.

ln ons schrijven van 7 juli 2013 had het Actiecomité voorgesteld om een contactcomité op te

richten waarin de bevoegde schepen(en), indien nodig, alle nuttige informatie zou(den)
meedelen aan het Actiecomité over het verloop van de verdere procedure. Dit voorstel past
volkomen in een transparant gemeentebeleid en houdt geen zware administratieve last in.
Elektronische uitwisseling van informatie is een efficiënte, eenvoudige en pragmatische
werkwijze. Mogen wíj het schepencollege vragen zijn medewerking te verlenen aan dergelijk
contactcomité teneinde een vlotte en efficiënte communicatie te waarborgen?
2.

Het actiecomité heeft vernomen dat een overzicht met knelpunten werd opgesteld met
betrekking tot het voorkeurstracé van de (snel)tramlijn Jette-Zaventem op haar grondgebied
(cfr onze brief van 20.L2.2013i,. Kan u ons dit overzicht meedelen evenals het gevolg dat aan
deze oplijsting van knelpunten wordt gegeven?

3.

Op onze informatieavond van 10 september 2013 werden door het schepencollege, bij
monde van de burgemeester, de heer Hans Bonte, een aantal maatregelen aan de
aanwezigen voorgesteld. Wij cíteren onder meer: 'we gaan ons als stad zeer goed
organiseren met vergaderingen met vertegenwoordigers van De Lijn, mobiliteitsexperten en

experten die een technische kennis hebben over lawaai (ijzer op ijzer) en trillingen,
desnoods richten we een eigen studiebureau op. Welke voorbereidende maatregelen
werden desbetreffend reeds getroffen?

4. Op 20 december ll. werd het Actiecomité

uitgenodigd door de nieuwe schepen van Mobiliteit
voor een overlegvergadering samen met de heer Swinnen van De Lijn. Tot nog toe hebben
we geen datum ontvangen voor deze vergadering. Het actiecomité is van oordeel dat een
dergelijke vergadering zinvol kan zijn en is vragende partij om deze vergadering te laten
plaatsvinden.

Wij danken

u

bij voorbaat voor het positief gevolg dat u aan ons verzoeken zal willen verlënen.

Met vriendelijke groeten,
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