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Geachte heren Koopmans en GabrieJs,

De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 zijn achter de rug. In het kader van het
opstellen van het coalitieakkoord van de provincie Limburg brengen wij graag een aantal
zaken onder uw aandacht. In onze ogen is goede mobiliteit en een sterk OV
randvoorwaardelijk voor een concurrerende economie, prettig woon- en werkklimaat en
andere regionale ambities. Als NS willen we hieraan onze bijdrage leveren en willen dan
ook samen met u onderstaande prioriteiten oppakken.
Voor de provincie Limburg liggen wat ons betreft de prioriteiten dan ook bij het blijven
borgen van de meest optimale aansluitingen van treinen en bussen tussen Arriva en NS, het
verder verbeteren van de internationale treinverbindingen en het verder vorm geven van de
ontwikkelingen van stations en omgeving. Hierbij is de reis van deur-tot-deur essentieel.
Wij blijven verder graag meewerken aan het Maastricht Bereikbaar concept en zouden een
uitbreiding daarvan naar andere steden toejuichen.
Limburg en NS: samen aan de slag
We nodigen u van harte uit om ook in de aankomende periode met ons het OV in Limburg
verder te ontwikkelen. Net als in de afgelopen bestuursperioden wil NS de samenwerking
met de provincie, de gemeenten, en de reizigersorganisaties in Limburg graag continueren.
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Als nieuwe regiodirecteur Zuid hoop ik zo snel mogelijk kennis te mogen maken met de
portefeuillehouder mobiliteit en andere collegeleden om in gesprek te gaan oi^er een
gezamenlijke agenda voor de komende periode.
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We zijn uiteraard ook tijdens de coalitievorming van harte bereid om bovengenoemde
onderwerpen nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact met mij opnemen via
telefoonnummer: 088 - 67 14 163 of via email: magdalena.piotrowska@ns.nl.

Met vriendelijke groet,

Magdalena Piotrowska
Regiodirecteur

