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#redtram7 gaat in gesprek met minister Lydia Peeters  
 
Burgerplatform zet tramchauffeurs in de bloemetjes en verzilvert meer dan 2000 
mails van verontruste Tram 7-reizigers 
 

Het burgerplatform #redtram7 heeft dinsdagochtend 16 februari een online 

ontbijtvergadering met minister van mobiliteit Lydia Peeters. Haar kabinet ging in 

op de uitnodiging tot gesprek nu meer dan 2000 mensen een mail stuurden naar 

haar via de website www.redtram7.be met hun vraag om Tram 7 in Mortsel te behouden. 

 

Woordvoerder Bart Stein: “We zullen de bezorgdheden van de reizigers aan haar 

overbrengen. Vele mails zijn ontroerend mooi om lezen: heel persoonlijke getuigenissen 

van mensen die Tram 7 een warm hart toedragen. Veel mensen zijn ervan afhankelijk 

voor hun verplaatsingen en zouden zonder die belangrijke tramlijn niet meer ter plekke 

geraken.” 

“Onderschat niet hoe belangrijk het voor vele mensen is om bovengronds te kunnen 

reizen en welk een impact het heeft om te moeten overstappen voor mensen die slecht 

te been zijn of op heen- én terugrit teveel tijd zouden verliezen. Bovendien kan de 

verlenging naar Kontich niet doorgaan als tram 7 in Mortsel wordt afgeschaft.” 

“We hopen dat de minister er oor naar heeft en overtuigd kan worden om stevig te 

investeren in het openbaar vervoer in het algemeen in plaats van dienstverlening af te 

bouwen. Héél veel mensen rekenen daarop.” 

 

Diezelfde dinsdag 16 februari zullen enkele mensen van het burgerplatform aan de 

terminushalte van Tram 7 in Mortsel – het Gemeenteplein – om ….u de tramchauffeurs in 

de bloemetjes zetten. Elke passerende chauffeur zal een aangepast mondmasker 

cadeau krijgen met het logo ‘#redtram7’ erop.  

“Hopelijk kan De Lijn dit gebaar appreciëren en zien ze in dat ons burgerplatform aan 

hun kant staat in de strijd voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer,” aldus Bart 

Stein. 

Bart Stein zal op dit moment ook beschikbaar zijn voor interviews. 

 

Eerder had #redtram7 ook al alle tramhaltes van Tram 7 ‘in de bloemetjes gezet’: ter 

gelegenheid van Valentijn verklaarden ze Tram 7 hun liefde en versierden alle haltes 

op de lijn met een boeketje bloemen.  

Het resultaat van deze actie is te zien op www.redtram7.be/filmpjes 

 

De bloemen om de haltes te versieren, werden geschonken door Kringwinkel 

Opnieuw&Co, die de actie bewust ondersteunt. 

Koen Goemans, directeur van Opnieuw&Co: “Veel van onze medewerkers - meer dan 200 

- zijn sterk afhankelijk van Tramlijn 7. Ze zijn tewerkgesteld door het OCMW van 

Antwerpen, en wonen daar dus ook.” 

 

 

 

Actiegroep #redtram7 heeft een website waarop mensen via een eenvoudig formulier 

een mail kunnen sturen naar minister van mobiliteit Lydia Peeters en naar de 

Vervoersregio Antwerpen.  

Heel wat komieken en acteurs (Wim Helsen, Nigel Williams, Sociaal Incapabele Michiel, 

Adriaan Van den Hoof,…) hebben filmpjes gemaakt die te vinden zijn op 

www.redtram7.be/filmpjes en op social media (facebook @redtramzeven, Instagram 

#redtram7, TikTok @redtramzeven).  

 

 

Contact: Bart Stein (0474/47 81 30) 
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