
  

  

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag          Agendanummer 16 motie vreemd 2  

Nachtelijke treinverbinding Eindhoven - ’s-Hertogenbosch - 

Amsterdam 

 

De raad in vergadering bijeen op 10 maart 2015; 

Constaterende dat: 

 het Nachtnet de steden Breda, Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht 

met elkaar verbind en met de Randstad. Daardoor kunnen mensen na een avondje 

uit met de trein thuis komen. Bovendien voorziet het Nachtnet in de spoorverbinding 

met Schiphol;  

 het nachtnet in Brabant vanaf 2016 drastisch wordt ingeperkt en ’s-Hertogenbosch 

hierdoor haar nachtelijke verbinding verliest met andere Brabantse steden, 

Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam; 

 wethouder Hoskam in zijn brief d.d. 29 januari 2015 laat weten dat enkel het 

alternatief van bussen in de nachtelijke uren verder wordt onderzocht. 

 De gemeente Eindhoven het voortouw neemt in een ander alternatief voor het 

huidige nachtnet. De gemeenteraad van Eindhoven heeft namelijk op 24 februari 

2015 het college opdracht gegeven het voortouw te nemen om de mogelijkheden in 

kaart te brengen voor het realiseren van een nachtelijke treinverbinding tussen 

Eindhoven en Amsterdam (met tussenstops in ’s-Hertogenbosch en Utrecht), de 

zogenaamde A2-corridor.   

 De gemeente Eindhoven samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie 

Noord-Brabant de mogelijkheden verder wil onderzoeken. 

Overwegende dat:      

 voor de bereikbaarheid van de stad en de leefbaarheid en economische ontwikkeling 

van de stad en regio een goed netwerk van openbaar vervoer ook in de nacht 

noodzakelijk is; 

 ’s-Hertogenbosch de ontwikkelingen rondom de economische kennisas A2 steunt; 

http://www.rosmalensbelang.nl/


 het nachtnet voor ‘s-Hertogenbosch met al haar evenementen en het Jeroen Bosch 

Jaar in 2016 onmiskenbaar voordelen geeft; 

Spreekt uit:    

’s-Hertogenbosch samen met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant de 

mogelijkheden in kaart moet brengen voor een nachtelijke verbinding tussen Eindhoven – ’s-

Hertogenbosch – Utrecht – Amsterdam (Schiphol).  

Verzoekt het college:  

• Om samen met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant in kaart te 

brengen wat de mogelijkheden zijn voor een nachtelijke treinverbinding van 

Eindhoven naar Amsterdam (Schiphol) met tussenstops in ’s-Hertogenbosch en 

Utrecht. 

• De raad uiterlijk 1 mei 2015 te informeren over de uitkomsten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

René van den Kerkhof – D66  

Sjef van Creij – Rosmalens Belang 

Ralph Geers – VVD 

Bert van Gelder – Bosch Belang 

Esther de Ruiter- Groenlinks  
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