Van: Joey van Aken
Verzonden: woensdag 21 november 2018 9:41
Aan: STATENGRIFFIE
CC: Onderwerp: Raadsvragen Bergen op Zoom overlast omwonenden sporen wissels

Geachte meneer/mevrouw,
Via deze weg stuur ik u mede namens de heren Van Steenpaal en Siebelink de
raadsvragen die wij vandaag hebben gesteld aan het college van B&W van Bergen
op Zoom.
De vragen hebben betrekking op de overlast, die omwonenden ervaren door de
verouderde wissels.
Graag wil ik aan u vragen of u deze vragen als ingekomen stukken wil doorgeleiden
naar de leden van Provinciale Staten, in het bijzonder naar de commissie Mobiliteit,
en de leden van Gedeputeerde Staten.
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u te allen tijde met
mij of de heren Van Steenpaal of Siebelink contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Joey van Aken
Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom
de toekomst is van ons allemaal
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Fractie PvdA en Lijst Linssen
p/a dhr. Van Aken en Van Steenpaal
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom
Bergen op Zoom, 21 november 2018
Betreft: schríftelijke vragen Lijst Linssen en PvdA ex art. 36 RvO iz overlast van wissels
spoortraject
Geacht college,
Graag willen Lijst Linssen en de PvdA de klachten van de bewoners aan de Parallelweg, het
Benedenbaantje en het appartementencomplex de Statie, gelegen aan het Stationsplein,
onder uw aandacht brengen. De klachten van de bewoners gaan over de wissels op het
Bergse spoor.
Op 22 oktober 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het
college is verzocht om de overlast bespreekbaar te maken in Den Haag bij de Minister van
Infrastructuur & Milieu. Op 9 mei 2016 heeft Lijst Linssen wederom aandacht gevraagd voor
de klachten van de bewoners. De klachten gingen indertijd over de veiligheid rondom het
spoor, de trillingen en de geluidsoverlast. De bewoners hebben regelmatig contact gezocht
met Prorail. Prorail heeft de bewoners altijd netjes te woord gestaan, maar dit heeft helaas
niet geleid tot het gewenste resultaat. De PvdA en Lijst Linssen vindt het daarom tijd om weer
aandacht te vragen voor dit probleem.
De huidige klachten zijn vooral afkomstig van bewoners, die wonen in de buurt van de
wissels. Deze wissels zorgen voor geluidsoverlast en merkbare trillingen. De oorzaak van deze
overlast is de opstoot van de stalen wielen, die bij het oprijden van een wissel scheuren.
De bewoners zijn zich er van bewust dat het weghalen van de wissel onmogelijk is. De wissels
worden gebruikt om te rangeren. In 2016 is echter door Prorail beloofd om twee wissels te
verwijderd. De betreffende wissels hadden geen functie mee. De verwijdering zou in 2020
plaatsvinden, maar hierover hebben we geen schriftelijk bevestiging ontvangen.
De PvdA en Lijst Linssen willen graag zien dat Prorail haar verantwoordelijkheid neemt door
de betreffende wissels op te waarderen. Hierdoor worden de trillingen en het geluid tot het
minimum beperkt. De bewoners, Lijst Linssen en de PvdA zijn van mening dat er te hard
wordt gereden op het spoor. Dit gebeurt vooral in nacht en de vroege ochtend. Volgens
Prorail is hier blijkbaar niets aan te doen. Prorail is in hun ogen alleen verantwoordelijk voor
de aanleg en instandhouding van het spoor. Het spoor wordt verhuurd aan verschillende
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transporteurs. Lijst Linssen en de PvdA fractie zijn van mening dat een lagere snelheid op het
spoor een deel van het probleem wegneemt.
Namens de onze fracties vragen wij aan u om dit probleem aan te kaarten bij Prorail, het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bovendien vragen wij aan u om de brief door te
sturen naar de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Op 9 mei jl. heeft Statenlid Ben Maas (PvdA) vragen gesteld over de leefbaarheid aan het
spoor. Op 5 juli jl. heeft Gedeputeerde Staten antwoord gegeven op de vragen. Daaruit kwam
naar voren dat Gedeputeerde Staten het standpunt van het Rijk dat er voor alle omwonenden
aan het spoor een oplossing moet komen wanneer er sprake zijn van gezondheidsrisico's. De
PvdA en Lijst Linssen zien dan ook graag een oplossing voor het Bergse probleem.
In dit verband hebben de PvdA en Lijst Linssen de volgende vragen voor het college:
1

2

3

Is het college het met Lijst Linssen en de PvdA eens dat Prorail onvoldoende heeft
gedaan met de wensen en voorstellen van de bewoners?
a. Zo nee, op welke wensen en voorstellen is Prorail volgens het college in haar
ogen voldoende ingegaan?
b. Zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat de voorstellen en wensen van de
bewoners voldoende door Prorail worden meegenomen?
Is het college het met de PvdA en Lijst Linssen eens dat er zo spoedig mogelijk een
overleg dient plaats te vinden tussen Prorail en gemeente Bergen op Zoom?
a. Zo nee, wat zijn hiervoor de redenen vanuit het college?
In hoeverre is het college bereid de hierboven gedane suggesties van de bewoners
aan te dragen bij Prorail?

Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord conform de bepalingen van art. 36
RvO.
Met dank en met vriendelijke groet,
Joey van Aken
Raadslid PvdA Bergen op Zoom
Sander Siebelink
Raadslid Lijst Linssen

Toine van Steenpaal
Burgerraadslid Lijst Linssen

