
RARTij VAN D E A R B E I D Nijmegen 

Agendapunt 8: Raadsvoorstel Nota Voorkeursbeslissing en 
inspraaknotitie HOV 

Amendement: Sneller naar Kleve 
Verenigde Senioren Partij 

Nijmegen 

De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 27 juni 2012J S t a d s p a r 

Overwegende dat: 
• de belangsteliing voor het reactiveren van bestaande grensoverschrijdende 

spoorlijnen tussen Nederland en Duitsland groeit, 
• er in de regio Nijmegen-Kleve steeds meer grensoverschrijdende contacten zijn 

gekomen, zowel wat betreft de kenniscentra in Nijmegen als op het gebied van 
wonen en recreeren, 

• grensoverschrijdende spoorverbindingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het opiossen van het mobiliteitsprobleem (minder parkeerdruk, minder uitstoot); 

• recent politieke meerderheden in Kleef en Groesbeek zich hebben uitgesproken voor 
reactivering van de spoorl i jn; 

• in de HOV-nota doortrekking van de spoorlijn impliciet gekoppeld wordt aan 
vertramming van HOV-lijn 1; 

• hierdoor ook de reactivering vertraagd lijkt te worden tot 2030; 
• ook volgens het Sintropherrapport het een goede mogelijkheid is om nu door te 

zetten op reactivering van het spoor Nijmegen-Kleve en hier later op aan te takken 
met lijn 1; 

• er middelen in euregionaal verband te verkrijgen zi jn; 
• er nu al ingezet kan worden op de reactivering; 

Spreekt uit dat: 
Het college niet moet wachten op de uitkomsten m.b.t. de vertramming. Een reactivering 
kan hieraan voorafgaan.Op het moment dat Nijmegen zelf duidelijk heeft voor weike HOV| 
modaliteit er op de lange termijn wordt gekozen, kan er aansluiting worden gevonden 
aan de modaliteit op de gereactiveerde verbinding met Kleve. 

En voegt aan het raadsvoorstel toe: 
4. Samen met de gemeenten Groesbeek, Kleve en Kranenburg te werken aan een zo 
spoedige mogelijke reactivering van de verbinding tussen Kleve en Nijmegen volgens de 
mogelijkheden die het Sintropher-onderzoek noemt (een vorm van lightrail verbinding 
tussen Nijmegen-Heijendaal en Kleve als eerste stap) 

Nijmegen 

Gl 

En gaat over to e van d. 

SroenLlnks 
P. Oomen 


