Actiecomité Lijn 12 verwelkomt dubbeldekrijtuigen
Het Actiecomité Lijn 12 reageert tevreden op de aankondiging van NMBS-topman De
Scheemaecker dat vanaf december moderne dubbeldekrijtuigen zullen worden ingezet op de
verbinding Essen-Antwerpen-Brussel.
De capaciteit van de huidige sterk verouderde rijtuigen blijkt immers onvoldoende.
Bovendien ondervinden ze zeer regelmatig technische problemen, ondermeer aan de
deuren, waardoor vertragingen optreden of minder rijtuigen kunnen worden ingezet. Dat
laatste zorgt er dan voor dat de capaciteit verder afneemt, zodat de reizigers opeengepakt
worden vervoerd. De rijstellen hebben bovendien geen airconditioning, en vaak kunnen ook
de raampjes niet meer open. Geen aangename vooruitzichten, nu de zomer alweer nadert.
Toen minister Inge Vervotte (CD&V) onlangs in de Kamer stelde dat er geen probleem is met
de capaciteit op Lijn 12, kreeg ze dan ook vanuit verschillende hoeken de wind van voren, in
de eerste plaats van provinciaal gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a). Blijkbaar heeft de
NMBS nu wel oren naar de klachten.
Het Actiecomité ving ook het gerucht op dat de dienstregeling op de lijn Essen-AntwerpenBrussel zal worden herzien zodanig dat deze terug beter zal aansluiten bij de school- en
werkuren. Aan de NMBS zal worden gevraagd om dit zo snel mogelijk te bevestigen.
Met de nieuwe treinstellen en een aanpassing van de uurregeling zouden enkele belangrijke
knelpunten op Lijn 12 worden weggenomen. Toch wijst het Actiecomité erop dat er nog
verschillende problemen over blijven. Zo liep het aantal vertragingen de laatste weken
opnieuw erg hoog op. Daarnaast blijft de gebrekkige bediening van het station AntwerpenDam een probleem. En hoe een vlotte verbinding met Nederland in de toekomst zal worden
verzekerd, zeker wanneer de Beneluxtrein zou verdwijnen, blijft erg onduidelijk.
Actiecomité Lijn 12 is verheugd dat de inspanning van de 1260 ondertekenaars van het
eisenplatform nu resultaat lijkt te zullen opleveren. Ook de steun van diverse politici van
verschillende niveaus uit Vlaanderen en Nederland heeft hier zeker toe bijgedragen. Het
comité rekent op ieders blijvende inzet om alle problemen op lijn 12 weg te werken.
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