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Onderwerp

Stationszone Deurne
Datum

Geachte heer Smeets,

26 februari 2019
Ons kenmerk

4483836
Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij brief van 12 februari 2019, ingekomen op 12 februari 2019, heeft u namens
de fractie GroenLinks schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

S.J.A. (Sjoerd) van Loon
Telefoon

073-681 2634
Email

svloon@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Bent u bereid om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om de verdere
uitrol in Brabant van dit unieke concept te onderzoeken?
We hebben mede in het licht van de uitvoering van onze ontwikkelagenda
Spoor, HOV en knooppunten reeds enkele keren gesproken met deze
initiatiefnemer.

2. Is het mogelijk om ook in overleg te treden met deze coöperatie om dit
burgerinitiatief voor het beheer van stationsgebieden verder te
ondersteunen?
Dit burgerinitiatief dragen we een warm hart toe. De kracht ligt hem in de wijze
waarop dit op initiatief van de burgers en van de treinreizigers in Deurne tot
stand is gekomen. Het verder uitrollen van burgerinitiatieven ligt per definitie bij
de burger. Wel hebben we tijdens de overleggen met de initiatiefnemer
besproken dat we graag aanhaken en vooral ook een belangrijke rol zien voor
NS, ProRail en gemeenten. Daarbij kijken we graag gezamenlijk ook met de
treinreizigers naar de mogelijkheden van de stationsgebieden.

-

Voor Deurne starten we binnenkort met de uitbreiding van de
fietsparkeervoorzieningen bij het station.
Vanuit het programma Versterken Sociale Veerkracht wordt het initiatief
ondersteund. Ze zijn aangesloten bij het platform Sterk.Brabant en maken
gebruik van de aldaar geboden ondersteuning. Gedeputeerde Swinkels brengt
op 15 maart een bezoek aan dit initiatief.

Datum

26 februari 2019
Ons kenmerk

4483836

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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