Nieuwsbrief editie juli - september 2016

up to date
Trekhaak 73, een onafhankelijke werkgroep, sinds 1986.
Missie: beter openbaar vervoer in de Westhoek en Westkust.
Ambitie: Heropening spoorlijn Adinkerke – Dunkerque.

spoornieuws;
Vervoersplan 2017:
Een rechtstreekse verbinding De Panne – Antwerpen via Sint-Niklaas zal worden
onderzocht. Enkel P-treinen zullen naar Brussel rijden.
Het overlegplatform van de Westhoek, alsook Trekhaak 73 wenst, een uitgebreider
toeristisch aanbod naar De Panne alsook, extra studententreinen op zondagavond.
Volgens de burgemeester van Veurne en de NMBS pleiten ervoor, tickets aan te
kopen via het internet of, de ticketautomaten aan het station Veurne.
De burgemeester kan er mee leven dat de loketten steeds minder open zullen zijn.
Een definitieve sluiting wordt hierdoor niet uitgesloten.
Nochtans overweegt de NMBS om een nieuw station te bouwen in Veurne,
is dit dan niet geldverslindend wanneer er moet bespaard worden?
De NMBS overweegt een afzonderlijke treindienst voor weekenden en feestdagen.
Flixbus in De Panne:
De internationale busmaatschappij Flixbus, heeft De Panne als halte opgenomen in het
aanbod voor reizen van en naar Londen (GB), Eindhoven (NL), Düsseldorf (D) Essen
(D) of Dortmund (D). De busmaatschappij voorziet per bestemming, iedere dag één
heen- en terugreis. Flixbus heeft zijn halte aan het station van Adinkerke.
Later wordt het initiatief geëvolueerd.
Haltes van Flixbus in België; De Panne, Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en Luik.
Kort nieuwsoverzicht:
NMBS legt deze zomer haar ICT treinen Brussel-Noord – De Panne in
(via spoorlijn 50A). 2 ritten heen en terug.
Tijdens de zomer versterkt De Lijn haar aanbod op de kusttram (alle 10 minuten),
Het aanbod tussen Ieper, Veurne en De Panne wordt versterkt (uurdienst).
Minister Weyts heeft de aankoop van 18 nieuwe tramstellen aangekondigd voor de
kust. In principe worden ze in 2018 geleverd. Kostprijs: €50.000.000
Volgend jaar verwacht Plopsaland De Panne 3.000.000 bezoekers.
Chinezen hebben neuzen voor geld. Zij willen met de know-how van Valdunes in het
noorden van Frankrijk de wereldmarkt voor treinwielen en assen veroveren.
De snelste en goedkoopste route naar Antwerpen is voor hen de beste.
Contact Trekhaak 73
www.trekhaak-73.be, werkgroep@trekhaak-73.be
Bezoek onze nieuwe Facebookpagina: “Trekhaak 73, uw stem voor ov, in onze Westhoek en Westkust!!”
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