
PERSBERICHT 

Kabinet Lydia Peeters overspoeld door steunmails voor Tram 7. 
#redtram7 nodigt minister uit voor rondrit en gesprek op Tram 7. 
 

 

 

In het Antwerps openbaar vervoerplan van De Lijn dat binnenkort voorligt ter 

goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt de veelgebruikte, historische tramlijn 7 

(mét toekomstpotentieel)  geschrapt. Burgerplatform #redtram7 stelt alles in het werk 

om de geplande schrapping tegen te houden.  

 

Vorige donderdag lanceerde het burgerplatform #redtram7 op de sociale media een 

campagne met filmpjes waarin meerdere bekende komieken en acteurs (Nigel Williams, 

Alex Agnew, Wim Helsen, Peter De Graef, Sociaal Incapabele Michiel,...) hun steun 

uitspreken voor het behoud van tram 7. In de hoop dat zo vele supporters van de 

populaire tramlijn hun weg zouden vinden naar de website redtram7.be om daar een 

mail te sturen naar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Hun hoop bleek niet 

ijdel: een etmaal later overschreed de teller van verstuurde mails reeds de kaap van 

1000. Nadat bij eerdere petities al vlot de 10000 handtekeningen werden verzameld, 

blijkt eens te meer dat de tram een groot draagvlak heeft.  

 

Omdat de dialoog over de toekomst van tram 7 niet beperkt mag blijven tot mailverkeer 

nodigt Bart Stein, de woordvoerder van het burgerplatform, minister Lydia Peeters uit 

voor een (coronaproof) gesprek op de tram. Tenslotte ligt de beslissing over de openbaar 

vervoersplannen bij haar. Bart zal de minister namens #redtram7 in een persoonlijk 

gesprek nog eens duiden waarom het behoud van deze tramlijn zo belangrijk is, waarom 

dit dossier ook een symbooldossier is voor de slechte toestand van het openbaar vervoer 

in Vlaanderen, waarom de Vlaamse Regering nu en niet straks moet kiezen voor meer 

investeren in openbaar vervoer. Omdat het draagvlak bij de mensen hiervoor groot is. 

Dat toont ook de immense respons op de campagne ‘#redtram7’. 

 

 

 

Actiegroep #redtram7 heeft een website www.redtram7.be waarop mensen via een 

eenvoudig formulier een mail kunnen sturen naar minister van mobiliteit Lydia Peeters en 

naar de Vervoersregio Antwerpen. Ook op de verschillende sociale media kunnen mensen 

met de hashtag #redtram7 hun eigen boodschap posten. 

 

Contact: Bart Stein  

info@redtram7.be 

www.redtram7.be 

 

 

 


