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Onderwerp Communicatie over stremmingen op en door

het spoor

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling
in de cyclus?

Nee

Portefeuillehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

7 juli 2018 heb ik u vragen gesteld over de ontsluiting van Tolberg door stremmingen op het spoor
ln uw beantwoording gaf u het volgende aan (het relevante deel van het antwoord op vraag 3):

De inzet is dat de gemeente direct wordt geinformeerd wanneer er (voor langere periode) een
storing is aan de overweg. De gemeente kan hier dan act¡ef over communiceren naar haar
inwoners.

19 en 20 december 2018 werd het geduld van de bewoners uit Tolberg weer op de proef gesteld

De berichtgeving op Facebook liegt er niet om (zie:

https://www.facebook.com/ontsluitinstolbersmoetbeter/vide os/208934629985977 / ). Massaal

negeren fietsers en later ook auto's de gesloten spoorbomen

Dit was uw kans om de toezeggingen waar te maken,

ln dit verband stelt de VLP de volgende vragen

L Bent u geinformeerd door Prorail over de storingen op 19 en 20 december 2OL8?

a. Zo ja, wat heeft u met deze informatie gedaan?

b. Zo nee, wat heeft u richting Prorail ondernomen om hen aan te spreken hun
verantwoordelijkheid u te informeren?

2. ls er nog inzet geweest van verkeersregelaars, BOA van VTH of politie?

a. Zo niet, wie ziet u als eerste verantwoordelijke en hoe heeft u deze partíj

aangesproken op hun verantwoordelijkheid?

b. Zo niet, welke maatregelen kunt u zelf nemen als de eerst verantwoordelíjke partij

zijn vera ntwoordelijkheid niet neemt?

3. Heeft u bewoners actief geinformeerd over de stremming?

a. 7o ja op welke manier?

b. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren



t. Bent u geïnformeerd door Prorail over de storingen op L9 en 20 december 2018?
a. Zo ja, wat heeft u met deze informatie gedaan?
b. Zo nee, wat heeft u richting Prorail ondernomen om hen aan te spreken hun

verantwoordelijkheid u te informeren?

Nee, we zijn niet gei'nformeerd door ProRail.
Op 7 november heeft er een overleg plootsgevonden met ProRail. Bij dit overleg heeft
Proroil aongegeven dat zi¡ gemeenten niet octief benoderen over storingen van
spoorwegovergongen. Bij stroringen die longer duren don 5 minuten informeen
Proroilde Politie..

2. ls er nog inzet geweest van verkeersregelaars, BOA van VTH of politie?

a. Zo niet, wie ziet u als eerste verantwoordelijke en hoe heeft u deze partij

aangesproken op hun verantwoordelijkheid?

ProRail is verontwoordelijk bij storingen, de storingen op de overgongen is altijd
onderwerp von gesprek tussen ProRoil en gemeente.

b. Zo niet, welke maatregelen kunt u zelf nemen als de eerst verantwoordelijke partij
zijn verantwoordelijkheid n¡et neemt?

Het is niet mogelíjk om snelte reogeren op storingen, aangezien de gemeente geen

directe melding van ProRoil ontvangt (zie ook antwoord op vroog 1).Op het moment

dot de storing bij ons bekend is, is de storing veelal alverholpen.

3. Heeft u bewoners actief geïnformeerd over de stremming?

a. Zo ja op welke manier?

b. Zo nee, waarom niet?

Nee omdot we niet zijn gei'nformeerd over de stremming is het niet mogelijk onderen

te informeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Ce

Wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid


