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De fractie heeft de volgende vragen:

Vrijdag 3 januari 2020 werden de bewoners van Tolberg wederom geconfronteerd met de problemen 
met de spoorwegovergang Willem Dreesweg (Noordzijde). Ruim 35 minuten bleven de spoorbomen 
gesloten zonder duidelijke oorzaak. Dit had tot gevolg dat na enkele minuten de eerste automobilisten 
hun geduld begonnen te verliezen en begonnen om te draaien. Na ruim 10 minuten staken de eerste 
auto’s en fietsers zigzaggend over, tussen de gesloten spoorbomen door.

Het leek of de machinist van de trein, die 100 meter voor de overweg stilstond, dit gevaarlijk vond, 
want hij reageerde hierop door langzaam vooruit te rijden totdat de voorkant van de trein zo’n 50 
meter voorbij de overweg stond, zodat deze geblokkeerd werd. De trein was dus niet defect.

Het verplaatsen van de trein viel ongeveer gelijk met het moment dat er een 112 melding kwam vanuit 
Tolberg. Enkele minuten later haalde de ambulance, die met zwaailichten aan kwam rijden, de file in 
en kwam tot stilstand voor de goederentrein (zie foto gevoegd). Na enkele kostbare minuten te 
wachten is deze omgedraaid en via een andere weg naar de oproep gereden. Een vergelijke situatie 
werd even later herhaald, ditmaal met een politievoertuig.

Om 14:14 uur begon de trein weer te rijden en even later gingen de spoorbomen weer open.

Na 35 minuten wachten konden de automobilisten en fietsers hun weg vervolgen.

De VLP maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen voor 112-meldingen in de wijk Tolberg door dit 
soort spoorstremmingen en heeft de volgende vragen:

1. Kunt u gemotiveerd aangeven wat de oorzaak is geweest van de spoorstremming op 3 januari 
2020 en waarom deze stremming 35 minuten heeft geduurd?

2. Hoelang was de aanrijtijd van de ambulance die op 3 januari 2020 tot stilstand kwam voor de 
stilstaande goederentrein? Hoeveel langer was de aanrijtijd van deze ambulance door de 
spoorstremming?

3. Uit de beantwoording van eerder door ons gestelde schriftelijke vragen blijkt dat volgens het 
reguliere proces ProRail de politie op de hoogte brengt op het moment dat er een of meerdere 
overwegen gestremd zijn. Bij de spoorstremming op 3 januari 2020 lijkt dit niet te zijn gebeurd. 
Is deze constatering juist? Zo ja, gaat u hierover in gesprek met ProRail? Zo niet, wat is dan de 
reden dat de hulpdiensten niet (tijdig) op de hoogte waren van deze stremming, waarbij de trein 
de overgang blokkeerde?

4. Behoort het melden (aan de meldkamer) van spoorstremmingen tot de taak van hulpdiensten 
wanneer zij dit constateren en is dat in dit geval ook gebeurd?  



5. Meten is weten en uit de beantwoording van eerder door ons gestelde schriftelijke vragen 
weten we dat ProRail niet automatisch storingen meldt aan de gemeente. De VLP gaat ervan 
uit, dat wanneer de gemeente zelf een beter inzicht heeft in het aantal spoorstremmingen, dit 
ten goede komt aan de afstemming met ProRail ten einde ervoor te zorgen dat het aantal 
spoorstremmingen tot een minimum wordt beperkt. Daarom vraagt de VLP of de gemeente 
bereid is om zelf een meldpunt in te richten waar verkeersdeelnemers spoorstremmingen in 
Roosendaal kunnen melden. Graag een toelichting.

Namens de fractie van VLP, 
Jos Heeren

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. ProRail heeft aangegeven dat de spoorstremming op 3 januari werd veroorzaakt door een 
storing in het treinbeveiligingssysteem waardoor de trein tot stilstand kwam. Na de eerste reset 
ging het systeem opnieuw in storing, waardoor een tweede reset nodig was waardoor de 
spoorwegovergangen langere tijd dicht bleven.

2. De aanrijdtijd van de ambulance was 16 minuten en 5 seconden, dit is 7 minuten en 27 
seconden langer dan wanneer de sporen niet dicht hadden gestaan.

3. Prorail heeft de Meldkamer Spoor na circa 4 minuten geïnformeerd. De hulpdiensten waren al 
onderweg toen zij de melding over de storing aan de overwegen ontvingen. De ambulance die 
vast kwam te staan heeft een 2e ambulance opgeroepen, die via de systemen op de hoogte 
was gesteld van de gesloten spoorwegovergang. Zowel Prorail als de hulpdiensten geven aan 
dat de melding goed is doorgekomen.

4. De stremmingen worden door Prorail gemeld aan de meldkamer.
5. De storingen zijn bij Prorail als verantwoordelijke partij bekend en worden altijd gemeld aan de 

meldkamer Spoor, die vervolgens de hulpdiensten informeert. Met een extra meldpunt wordt 
geen nieuwe data ingewonnen en heeft daarmee geen toegevoegde waarde.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok 


