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Ondenverp Aanvullende vragen Spoorwegveiligheid

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Lok

Schriftelijke vraag

De antwoorden op de eerdere vragen van de SP-fractie over spoorwegveitigheid geven aanteiding

voor het stellen van de volgende aanvullende vragen:

1. De SP-fractie is van mening dat vraag 3 nog niet beantwoord is. De SP-fractie vroeg wat het

coltege nog gaat ondernemen en niet naar de bekende lopende actie. Ktopt het dat het

cottege hierin verder niets onderneemt?

2.Op24 oktober komt de staatssecretaris Leefbaarheid en Veitigheid van het Spoor naar

Zevenbergen. Maakt het cottege van deze gelegenheid gebruik om toch nog iets te

ondernemen, bijv. om ophetdering te vragen over de gevotgen van de gewijzigde routes en te

lobbyen voor betere veiligheidsmaatregeten voor het traject Moerdijk-Hatderberge-

Roosendaal? Zo nee waarom niet?

Bernd MissaI

namens de SP Roosendaal

Wij beantwoorden uw vragen als votgt.

Ad.1 )

Op de Brabantroute is geconstateerd dat het risicoplafond is overschreden. De staatssecretaris

neemt op die route aanvuttende maatregelen tegen de overschrijding. Het spoor via Roosendaal

kent geen overschrijdingen van de risicoptafonds en daarom neemt de staatssecretaris hier geen

aanvutlende maatregeten.

Uw conctusie dat het cottege niets onderneemt is onjuist. Het cotlege btijft gezamentijk via de

stuurgroep Spoorzone Moerdijk-Hatderberge-Roosendaal inzetten op aanvuttende maatregeten. De

stuurgroep btijft richting het min. l&M en ProRait aandringen om versnetd tot aanteg over te gaan

van aanvuttende maatregelen die ten goede komen aan veiligheid en [eefbaarheid, zoals betonnen

dwarstiggers, raitdempers en opruimen wachtsporen.



Ad. 2)

Ja. Dat gebeurt zeker.

Afgesproken is dat de voorzitter van de Stuurgroep Spoorzone M-H-R burgemeester J. Ktijs hierover

in gesprek gaat met de Staatssecretaris. Over deze probtematiek is door de Stuurgroep ook een

brief gestuurd richting de minister van l&M, waar in het gesprek met de voorzitter van de

Stuurgroep naar zal worden verwezen.

Hoogachtend

Het College van Burgemeester en Wethouders,

Wethouder Bereikbaarheid en Mobititeit


