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Schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het regelement van orde 

 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen 

Van: Maarten Bakker 

Betreft: Verbinding Nijmegen - Kleve 

 

 

Nijmegen, 20 december 2021 

 

 

Geacht college, 

 

Op 12 december meldde het Neue Rhein Zeitung dat er gesprekken gaande zijn tussen de 

Landrätin van Kleve, het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, onze Euregio en de provincie 

Gelderland.1 In hetzelfde artikel wordt aangekondigd dat de Landrätin in het komend jaar 

contact gaat opnemen met burgemeester Bruls. Verderop in het artikel valt te lezen dat de 

burgemeester meermaals heeft benadrukt sceptisch tegenover een spoorlijn te staan en liever 

een intensivering van het busverkeer te zien. 

 

De raad van Nijmegen heeft meermaals aangegeven achter een reactivering van het tracé  

Nijmegen – Kleve te staan.2 De VVD-fractie heeft gezien het bovenstaande de volgende 

vragen aan het college: 

 

1. Klopt het dat de burgemeester zich sceptisch heeft uitgelaten en hoe verhoud zich dat 

tot uw antwoorden op onze vragen hierover in 2019 en het (meermaals) door de raad 

ingenomen positieve standpunt? 

2. Is het college bereid om de Landrätin van Kleve en de overige betrokken partijen op 

eigen initiatief zo snel mogelijk proactief helder duidelijk te maken dat Nijmegen een 

positieve grondhouding heeft ten opzichte van reactivering? Zo ja, hoe gaat u dat doen 

en zo nee, waarom niet? 

3. Gaat het college de uitnodiging aannemen en wat gaat de inbreng worden van het 

college? 

 

De VVD-fractie zou het erg op prijs stellen na het gesprek geïnformeerd te worden over de 

verschillende inbrengen van de betrokken partijen en de vervolgafspraken. 

 

4. Is het college bereid na het gesprek een de raad per brief te informeren over het verloop 

van het gesprek, de uitkomsten en afspraken en het vervolgproces. 

 

In afwachting op uw antwoord, met hartelijke groet, 

 

 

Maarten Bakker 

 
1 https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/bahnstrecke-kleve-nimwegen-fuer-den-bedarfsplan-
gemeldet-id234071811.html 
2 Zie brief van 15-1-2019 met kenmerk 18.00 en m.n. het amendement “Sneller naar Kleve” van 27-6-2012, de 
motie “Opnieuw sneller naar Kleve” van 12-11-2014 en de motie “Nog sneller naar Kleve (3.0)” van 1-11-2017. 


