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Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Geldermalsen en omgeving
Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde
projecten in de gemeente Geldermalsen, die
onderdeel uitmaken van of samenhangen met het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS
is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu met als doel de verwachte groei van het
reizigers- en goerderenvervoer op het spoor in goede
banen te leiden.

In deze nieuwsbrief
Uitnodiging inloopavonden
• Randweg
• Onderdoorgangen Nieuwsteeg en
Lingedijk
Geluid, trillingen en aanpassingen station

ProRail verzorgt namens het ministerie de
voorbereiding en de planvorming van de projecten.
Omdat in december 2014 is besloten dat de projecten
op basis van de Tracéwet verder worden uitgewerkt,
verzorgt ProRail tevens de nieuwsvoorziening aan
omwonenden en andere belanghebbenden in en rond
Geldermalsen.

Spoorplannen Tricht en Geldermalsen krijgen steeds meer vorm:
uitnodiging inloopavonden
Graag nodigen wij aanwonenden en andere belangstellenden namens het ministerie van
Infrastructuur en Milieu uit voor een tweetal inloopavonden betreffende het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) in de omgeving van Geldermalsen. Tijdens de inloopavonden informeren wij u
graag over de verder uitgewerkte plannen en krijgt u een beeld over wat u de komende periode kunt
verwachten. Daarnaast willen wij graag uw mening over de plannen horen. Op de avond zijn
deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Randweg
Als eerste staat een inloopavond van de toekomstige Randweg op het programma. Het plan voor de
spooronderdoorgang en de landschappelijke inpassing van de Randweg kunt u op deze avond
inzien; Prorail wil graag van u weten wat u van de plannen vindt en beantwoordt graag alle vragen.
Datum
Tijd
Locatie

dinsdag 31 maart 2015
inloop van 19.00 uur tot 21.30 uur
Dorpshuis Tricht
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Nieuwsteeg en Lingedijk
Op woensdag 8 april wordt een inloopavond in het Dorpshuis van Tricht georganiseerd over de
plannen voor de onderdoorgangen in de Nieuwsteeg en de Lingedijk. Het doel van deze bijeenkomst
is om u te informeren over de verder uitgewerkte plannen, vragen te beantwoorden en meningen te
inventariseren.
Datum
Tijd
Locatie

woensdag 8 april 2015
inloop van 19.00 uur tot 21.30 uur
Dorpshuis Tricht

Geluid, trillingen en aanpassingen station Geldermalsen
Momenteel worden verschillenden onderzoeken gedaan naar de maatregelen tegen geluid en
trillingen. Hierover zal eind april een informatieavond voor de inwoners van Geldermalsen en
omgeving worden georganiseerd. Nader bericht hierover volgt. Dat geldt ook voor de vernieuwingen
van het station Geldermalsen, waaronder de perrons en de huidige traverse. Hiervoor zijn
verschillende plannen in ontwikkeling. Ook daarover volgt eind april meer informatie.

Colofon
Documenten
Op de site van ProRail is een projectsite 'PHS Geldermalsen' in ontwikkeling. De site wordt uiterlijk
medio april gelanceerd. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en documenten over het project terecht
op de website van de gemeente Geldermalsen.
Meer informatie en/of vragen
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/phs. U kunt ook contact opnemen met de
afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer 0800 - 776 72 45 (gratis) of een e-mail
sturen via www.prorail.nl/contact.
Aan- of afmelden nieuwsbrief
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via www.prorail.nl/contact of neem contact
op via telefoonnummer 0800-776 72 45. Ook kunt u de vorige nieuwsbrief (verschenen in februari)
opvragen.
Datum
maart 2015
In opdracht van
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