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2 Informatiebijeenkomst “Basisnet Spoor”.

Geachte bewoners,
Op 23 september jl., tijdens de informatiebijeenkomst in de Borgh in Zevenbergen, is een groot aantal
van u door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de veiligheidsregio en de gemeente bijgepraat over
de gevolgen van de Wet Basisnet. Ten gevolge van deze Wet zullen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen
over met name het spoortraject Roosendaal – Lage Zwaluwe, de komende jaren fors toenemen.
Toen is ook gesproken over de verdere uitwerking van de Wet Basisnet, via de “Regeling basisnet” en
het “Besluit externe veiligheid transportroutes”. Na publicatie van deze regelgeving zouden de gevolgen
voor u als bewoner en ons als gemeente beter in beeld komen. Inmiddels heeft publicatie van deze
regelgeving plaatsgevonden op respectievelijk 25 en 27 november 2013. Via de website van de
gemeente vindt u meer informatie hierover. Uit de gepubliceerde regelgeving blijkt dat de Wet Basisnet,
met name ruimtelijke gevolgen heeft voor Zevenbergen.
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Wij willen u hiervan graag nader op de hoogte stellen, tijdens een 2 informatiebijeenkomst voor de
bewoners van de spoorzones Zevenbergen, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Deze wordt op
woensdag 11 december 2013 van 19.00 – 21.00 uur gehouden in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis
in Zevenbergen.
Inmiddels is er binnen Zevenbergen een klankbordgroep door een aantal burgers opgericht, die zich
tijdens de informatieavond aan u zal presenteren. De klankbordgroep wil ook ingaan op de wijze waarop
een gezamenlijk geluid richting Den Haag kan worden afgegeven.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u ook bijgepraat over het project dat de gemeenten Halderberge,
Moerdijk en Roosendaal samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben opgestart om
de veiligheid rondom het spoor te verbeteren.
Ik hoop u te mogen ontvangen op 11 december 2013.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Moerdijk,

J.P.M. Klijs

