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Onderwerp Stremming door spoor

Betreft het een raadsvoorste[/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

"betreft toelichtende vragen van technische aard

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Lok

De Tolberg kent geen mobiliteitsproblemen volgens de wethouder.
Echter, L4 januari 2OL7 zijnveel Roosendalers het niet eens met deze uitspraakvan de
wethouder. Vanaf ongeveer 14:00 uur blokkeerde het spoor weer de doorgang voor het
autoverkeer.

ln dit verband stelt de VLP de volgende vragen:
L. ls de wethouder bekend met deze stremming?
2. Hoelang is de overweg precies gestremd geweest voor autoverkeer?
3. Hoelang duurde het voordat verkeersregelaars ter plaatse waren om het verkeer veilig

over het spoor te begeleiden?
4. Hoe laat was alles weer als normaal?
5. Hoeveel treinen hebben vertraging opgelopen of zijn geschrapt uit het dienstrooster?
6. Waarom reed zaterdagL{januari 20L7, de Thalys via station Roosendaal? Was er een

relatie tussen de omleiding van de Thalys en de storing aan de infrastructuur van
Prorail?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja.

2. De eerste verstoring is om 13:49 uur aan de meldkamer van ProRail gemeld. Het
betrof een sectiestoring op het spoor ter hoogte van de overweg Willem Dreesweg.
De storing zorgde ervoor dat de overuvegbomen langdurig gesloten lagen. Het
langzaam rijden zorgde er daarna voor dat er ook andere overwegen tussen
Roosendaal en Essen/ Roosendaal en Bergen op Zoom tijdelijk in storing kwamen.
Het incident is om 16:4Q uur afgemeld. Na 18:00 uur kwam de sectiestoring op het
spoor terug en is de ovenrueg enige tijd dicht geweest. Voor middennacht werd de
oorzaak gevonden, namelijk een defecte kabel. Om O3:22 uur was de defecte kabel
hersteld.

3. Direct na de melding in de meldkamer van ProRail zijn verkeersregelaars te plaatse
gestuurd. Een exacte tijd is hiervan niet bekend.

4. Zie beantwoording van vraag 1

5. ln totaal hebben 25 internationale, I reizigers- en 6 goederentreinen vertraging
opgelopen door deze storingen. Daarnaast zijn er 9 internationale treinen opgeheven
en 4 omgeleid.

6. De Thalys reed via Roosendaal omdat de Willemspoortunnel buiten dienst was
vanwege werkzaamheden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geìhformeerd.

van Wethouders,

Lok
Wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid


