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Omdat de coalitie (Samenwerking, CDA en Algemeen Belang) zich tijdens de raadsvergadering van 2 februari jongstleden,
onder aanvoering van Samenwerker Philipsen, weer eens van haar “beste” en alom bekende kant heeft laten zien door een
voorstel van GroenLinks en Democraten Echt-Susteren van de agenda af te halen, is de opstelling van een risicoanalyse
aangaande de Neerveldsweg toen niet aan de orde kunnen komen. Het was de bedoeling van de GroenLinksfractie om tijdens die raadsvergadering een tweetal moties in te dienen teneinde het initiatief van het college van B en W om alsnog een
risicoanalyse voor de overweg aan de Neerveldsweg te laten opstellen te ondersteunen. Helaas, dankzij de opstelling van
de coalitie heeft dat niet zo mogen zijn. Het college van B en W had in haar vergadering van 24 januari 2006 het wijze besluit genomen er bij de Minister van Verkeer en Waterstaat op aan te dringen alsnog een risicoanalyse te laten opstellen
voor de spoorwegovergang aan de Neerveldsweg. Dit besluit werd door velen uiteraard van ganser harte toegejuicht. Stichting De Groene Sporenwolf heeft altijd gepleit voor het laten opstellen van een dergelijke risicoanalyse om zo een objectieve
beoordeling door deskundigen van de Inspectie Verkeer- & Waterstaat in handen te krijgen aangaande de onveiligheid c.q.
veiligheid van de spoorwegovergang aan de Neerveldsweg. Wij zijn ervan overtuigd dat indien deze risicoanalyse meteen
was opgesteld er veel tijd, geld en werk bespaard had kunnen worden.
Het ziet er nu gelukkig naar uit dat er alsnog een risicoanalyse zal worden opgesteld voor de spoorwegovergang aan de
Neerveldsweg. Althans dat valt op te maken uit de beantwoording van vragen van GroenLinks 2e Kamerlid Wijnand Duyvendak door Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. De belangrijkste antwoorden (d.d. 20 februari 2006) van de Minister zijn
de volgende:
Vraag 1:
U geeft aan dat saneringsvoorstellen voor overwegsituaties nooit eenzijdig door ProRail worden
opgelegd aan de wegbeheerders, maar altijd het
resultaat zijn van overleg tussen de betrokken
beheerders. Dit impliceert dat besluitvorming
over overwegsituaties wordt gedeeld door de
wegbeheerders. Zijn er gemeenten die u kenbaar hebben gemaakt dat het overleg met ProRail niet tot het voor hen gewenste resultaat
heeft geleid? Zo ja, welke gemeenten zijn dat en
welke argumenten worden daarbij door de wegbeheerders genoemd?
Antwoord 1:
Mijn beleid is erop gericht om gemeenten te stimuleren hun overwegen op te heffen zodat een
betere en optimaal veilige oplossing kan ontstaan. ProRail voert mijn beleid uit en heeft daar
een budget voor. Op basis van het succes van
mijn ingezette beleid en discussies met uw KaOverweg neerveldsweg, ja ook ‘s winters wordt er gefietst !!!
mer is het beleid geëvolueerd van het rigide opheffen van elke overweg naar maatwerk en proportionaliteit en een meer gebiedsgerichte aanpak. In de praktijk is het zo dat
het opheffen van overwegen veelal deel uitmaakt van stedelijke ontwikkelingsplannen om de bereikbaarheid en leefbaarheid
van de gemeenten te vergroten. De gemeente is dan ook vaak de initiatiefnemer. Een saneringsbesluit voor een openbare
overweg wordt altijd eenzijdig publiekrechtelijk door de wegbeheerder, in dit geval de gemeente, genomen. Over een saneringsbesluit heeft geen enkele gemeente zich tot mij gewend. De volgende gemeenten hebben meer algemeen in de afgelopen twee jaar kenbaar gemaakt dat het overleg met ProRail over overwegsituaties ter plekke niet tot het voor hen gewenste
resultaat heeft geleid: Franeker (november/december 2004), Nunspeet (maart 2005), Gorinchem (juni 2005), Maassluis
(september 2005) en Echt-Susteren (februari 2006):
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De gemeente Echt-Susteren heeft zich afgelopen week tot het ministerie gewend omdat zij van oordeel is dat zij een besluit
heeft genomen over het opheffen van een overweg op basis van onvolledige door ProRail verstrekte informatie aangaande
op handen zijnde wijzigingen van het overwegenbeleid. ProRail heeft op basis van het toen vigerende beleid niet onjuist gehandeld. Ik ga het verzoek echter behandelen als een escalatie.
Vraag 2:
Bij een patstelling tussen ProRail en de wegbeheerder
treedt er een zogenaamde escalatieprocedure in werking. Wat houdt deze escalatieprocedure in en hoe
vaak is een dergelijke procedure gestart?
Antwoord 2:
De escalatieprocedure houdt in dat Prorail bij een impasse in het overleg met een wegbeheerder deze verwijst naar de minister, ambtelijk vertegenwoordigd
door de Inspectie V&W en mijn beleidsdirectie. De
wegbeheerder kan, onder begeleiding van de Inspectie en mijn beleidsdirectie, een risicoanalyse laten uitvoeren door een gecertificeerd adviesbureau en volgens een gestandaardiseerde onderzoeksmethode.
Op basis van de uitkomsten daarvan adviseert de Inspectie V&W de Minister die daarop besluit en ProRail
een opdracht kan geven. Ten aanzien van uw vraag
naar het aantal keren dat een dergelijke procedure is
gestart, geldt dat deze procedure aan de orde is bij de
gemeenten Franeker, Gorinchem, Maassluis en EchtSusteren (zie ook mijn antwoord op vraag 1).

Aan weerszijden een fietspad? Eerder rijp voor “over de balk gegooid” !!!

Deze beantwoording laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Als de Minister nu ook nog daadwerkelijk gaat uitvoeren
wat ze schriftelijk aangeeft dan komt er dus alsnog een risicoanalyse voor de Neerveldsweg. Die analyse zal uitwijzen dat
de overweg veilig is en dus niet dicht hoeft. Maar bijna was het toch nog faliekant mis gegaan. Want voor de zoveelste keer
werd een kans om de overweg open te houden (risicoanalyse) bijna de nek omgedraaid door de coalitie middels het van de
agenda verwijderen van een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Democraten Echt-Susteren in de raadsvergadering van 2
februari 2006. Het toegeven van fouten is toch het begin van alle wijsheid? Bang voor gezichtsverlies, bang voor contractbreuk met ProRail, bang om terug te moeten komen op toezeggingen? Of zit er meer achter? Feit is dat met name het CDA
vriendjes wil blijven met ProRail. Deze politieke partij heeft ProRail immers nodig bij de realisering van de faunapassage
waar de Vloedgraaf onder het spoor door stroomt. Ook bij
het opknappen of veiliger maken van de Julianatunnel
(Susteren) heeft het CDA medewerking nodig van ProRail. Het heeft er alle schijn van dat de overweg aan de
Neerveldsweg desnoods wordt opgeofferd om andere
partijpolitieke belangen voorrang te geven.

Dat gaat nog druk worden bij die faunapassage!!!
En als ie er is, laarzen aan en vooral blijven bukken.

Laat een ding héél duidelijk zijn: als er straks een risicoanalyse wordt uitgevoerd en deze wijst uit dat de overweg
aan de Neerveldsweg veilig is en dus niet dicht hoeft dan
is het absoluut niet gepast dat het college en de coalitie
zich op de borst gaan kloppen. Die positieve ontknoping is
dan te danken aan GroenLinks 2e Kamerlid Wijnand Duyvendak, die zich met tomeloze inzet op deze kwestie heeft
geworpen, hierbij aangespoord en gevoed door Stichting
De Groene Sporenwolf en de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad. Hen komt alle lof toe en niet de locale
machthebbers die deze kwestie vanaf het allereerste begin totaal verkeerd hebben aangepakt!
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aangaande de activiteiten van Stichting De Groene Sporenwolf
De stichting dankt hierbij alle gulle gevers
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muziek,

FORUMAVOND “DE GROENE SPORENWOLF” EEN SUCCES!!!
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande had Stichting De Groene Sporenwolf het uitstekende plan opgevat om de lijsttrekkers van de zeven deelnemende partijen vooraf eens geducht aan de tand te voelen aangaande allerlei Nieuwstadtse zaken. Alle partijen zegden toe, de een iets enthousiaster dan de ander, om een afgevaardigde naar Nieuwstadt te sturen. En zo zat er Postadres:
op woensdag 15 Vlonderstraat
februari een illuster gezelschap
op het podium
van het bomvolle
13, 6118CZ
Nieuwstadt
Gemeenschapshuis aan de Millernerstraat. Het CDA had de Nieuwstadtse wethouder Peter Pustjens afgevaardigd (en dat
info@groenesporenwolf.nl
hadden ze achteraf misschien beter niet kunnen doen!)Email:
en Algemeen
Belang (AB) stuurde wethouder Jac Janssen. Samenwerking (SW), GroenLinks (GL), VVD, PvdA en Democraten
Echt-Susteren
(DES) werden respectievelijk vertegenwoordigd
Website: www.groenesporenwolf.nl
door de zittende raadsleden Henk Cloudt, Jos Meeuws, Peter Ruijten, Elly Janssen en Jan Cremers. De Forumavond stond
Rekeningnummer
91.95.25.393
CVB
onder leiding van DGS-bestuurslid Henk Bril, die zich
uitstekend van zijn taak gekweten
heeft.
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Nieuwstadtse zaken? Dat zijn er nogal wat! Toch was
het vooral de mogelijke sluiting van de overweg aan Tel. 046 4853896 of 046 4810132
de Neerveldsweg (met in de slipstream het tunneltje
onder de Vloedgraaf en het fietspad richting Susteren)
die gedurende vrijwel de hele avond de boventoon
voerde. Vanuit de zaal werden de pijlen vooral afgevuurd op de coalitie (CDA, SW en AB) en die was vervolgens zo ‘slim’ om mooie voorzetjes te geven die de
oppositie (GL, VVD, DES, PvdA) slechts hoefde in te
koppen. Achteraf blijken de voetbalkwaliteiten van de
oppositie aanmerkelijk beter dan die van de coalitie.
Naast de vaak felle inbreng van GL-voorman Jos
Meeuws, viel ook de bijdrage van CDA-er Peter Pustjens op. Die had het gedurende de hele avond over
een “driesporen beleid” ten aanzien van de Neerveldsweg. Allereerst moet alles in het werk gesteld worden
om de overweg aan de Neerveldsweg alsnog open te
houden. Een nogal gedurfde stelling voor een vertegenwoordiger van een partij die vanaf het allereerste
begin niet thuis heeft gegeven en aangaande de over- Vragen uit het publiek , en nu afwachten wat “onze” vertegenwoordigers geleerd hebben.
wegsluiting blindelings achter spoorbeheerder ProRail
is aan gesjokt. Verder moet er onder de Vloedgraaf iets gerealiseerd van een tunneltje voor mens en dier en moet het fietspad richting Stationsstraat in Susteren er ook komen. Terechte opmerkingen vanuit de zaal dat het natuurlijk de reinste kapitaalsvernietiging is om toch een tunneltje en een fietspad aan te leggen als de overweg openblijft, kon de CDAwoordvoerder niet of nauwelijks weerleggen. Ten aanzien van het tunneltje bleek tijdens het forum wederom dat dit in principe alleen gebruikt kan worden door voetgangers en dat fietsers heel misschien met de tweewieler in de hand ook een poging kunnen gaan wagen om van A naar B te komen. Scootmobielgebruikers hebben in elk geval het nakijken. Die mogen
een paar kilometer gaan omrijden via de drukke en gevaarlijke Stationstraat. Met betrekking tot het fietspad bleek dat er nog
steeds geen aanlegvergunning is en dat het bestemmingsplan ook gewijzigd moet worden. Verder bleek er geen ontheffing
te zijn aangevraagd in het kader van de Flora- en Faunawet. Het Groene Taille Comité kondigde op voorhand aan zich tegen de aanleg van het fietspad te gaan verzetten. Het
tracé blijkt te liggen in het zomerleefgebied van de bedreigde en beschermde kamsalamander. Opmerkelijk
was dat zowel wethouder Jac Janssen (AB) alsook wethouder Peter Pustjens (CDA) bleven persisteren bij de
aanleg van het tunneltje en het fietspad. Volgens Pustjens staat het tunneltje los van het al dan niet openblijven van de Neerveldsweg. Het tunneltje is volgens hem
bedoeld om de trek van bepaalde diersoorten mogelijk te
maken!! Hoe dat dan moet samengaan met wandelaars
kon hij niet duidelijk maken. Het fietspad moet er volgens Janssen komen omdat ProRail daar een groot deel
van betaald. Het idee dat ProRail gelden ook gemeenschapsgeld is dat net zo goed voor zinniger zaken zou
kunnen worden ingezet kwam blijkbaar niet bij hem op.
De aanwezigen in de zaal waren dan ook zeer ontevreden over hetgeen er met betrekking tot het fietspad en
het tunneltje door beide wethouders voor het voetlicht
Ja, zelfs met handen en voeten als woorden tekort schieten
werd gebracht. Over de yard en het yardspoor viel eigenlijk weinig nieuws te melden. Het blijft gewoon afwachten hoe het met NedCar gaat aflopen. Door de wethouders werd nogmaals gesteld dat indien zou blijken dat de yard
niet nodig is voor NedCar deze er ook niet komt en het yardspoor dan ook meteen van de baan is.
Met betrekking tot de N297n werd duidelijk dat het gedeelte tussen de A2 in Born en Op de Baan bij Nieuwstadt binnenkort
in gebruik gaat worden genomen. Maar dan houdt het ook op. De weg loopt nog altijd dood bij de Duitse grens en het begint
er steeds meer naar uit te zien dat hier een miskleun van de allereerste orde begaan is. Goed nieuws was dat men werk wil
gaan maken van het isoleren van de lawaaibrug (de spoorbrug over de N297n). Er wordt op last van de provincie onderzoek
verricht naar de beste isolatiemogelijkheden.
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Ook het multifunctioneel gebouw nabij het sportcomplex passeerde nog even de revue. Over het algemeen stonden de aanwezigen hier wel positief tegenover. Alleen het verplaatsen van de basisschool en het Gemeenschapshuis/bibliotheek naar
die locatie werd als zeer ongewenst ervaren.
Heeft de Forumavond van Stichting De Groene Sporenwolf nou zin gehad? Ja! De aanwezigen hebben in ieder geval met
eigen oren kunnen horen hoe politici zich vlak voor de verkiezingen in totaal andere bochten wringen dan ze in de afgelopen
raadsperiode deden toen Nieuwstadtse zaken aan de orde waren. Met name de coalitiepartijen (CDA, AB en SW) hadden
heel goed in de gaten dat men in het hol van de leeuw was beland en dat het uit electoraal oogpunt geen kwaad kon om
toch vooral aardige dingen te zeggen. Iemand die een heel klein beetje kaas heeft gegeten van gemeentepolitiek prikt hier
natuurlijk onmiddellijk doorheen. Outsiders daarentegen zouden wel eens, volkomen onterecht overigens, de indruk kunnen
krijgen dat men het goed voor heeft met de kern Nieuwstadt. Op 7 maart zal blijken hoe het zit met de verhouding kaaseters
en outsiders. Ofschoon dat vooraf niet de opzet was, werd er na afloop door de organisatie en het publiek toch gediscussieerd over wie nu de winnaar was van het debat en wie de verliezer. Als winnaar werd GroenLinks-voorman Jos Meeuws het
meest genoemd en dat CDA-wethouder Peter Pustjens er niet al te veel van gebakken had was ook voor de meerderheid
duidelijk.
De overige deelnemers schommelden bij iedereen een beetje heen en weer tussen de plaatsen 2 en 6.
Als Stichting De Groene Sporenwolf hebben wij tijdens het debat heel goed opgelet wat de verschillende partijen te berde
brachten. Wij zullen hen daar in de komende zittingsperiode aan herinneren als dat nodig mocht zijn.

Bomenkap aan de Kampweg verrast Nieuwstadt
Meerdere inwoners van Nieuwstadt trokken bij De Groene Sporenwolf aan de bel toen zij compleet verrast werden door de
rigoureuze bomenkap aan de Kampweg. Verrast omdat de kap niet was aangekondigd en zelfs niet vergund. Althans; tot op
heden hebben wij, via GroenLinks, niet kunnen achterhalen of er een kapvergunning nodig is, of die dan wel is afgegeven
en aan wie. Verrast ook omdat het uitermate vreemd is om bomen te kappen voor het aanleggen van Landschapspark Susteren (LPS). We hebben het hier over deelproject 6 van het LPS en dus over het gebied tussen de voorbestemde yardgronden en de spoorlijn Roermond-Sittard. Hier wordt de gekanaliseerde Geleenbeek veranderd in een meanderende beek,
aangekleed met gevarieerd groen en een gereconstrueerde stadswal.
Stichting De Groene Sporenwolf is niet tegen de aanleg van een groengebied aan de rand van Nieuwstadt. Waar wij nadrukkelijk wél tegen zijn, is het feit dat dit een voorbode kan zijn op de aanleg van de yard. En erger nog; dan is de kans op
de komst van het yardspoor ook levensgroot aanwezig. Het laten slingeren van de Kampweg is bijvoorbeeld een harde aanwijzing voor de komst van de railontsluiting want die zal de Kampweg dan haaks kunnen kruisen.
Wij uiten op deze plaats nogmaals de vrees voor het toepassen van de salamitactiek: eerst het groen, dan de yard en tenslotte het yardspoor. Een drietrapsraket! Alle werkzaamheden zullen in de toekomst invloed gaan hebben op de besluitvorming. Zo zal de aanleg van de yard verdedigd worden door de reeds aangelegde groene buffer. Dit werd zelfs door gedeputeerde Vrehen in de krant opgetekend: “Het terrein [de yard] ligt straks in het groen, zodat Nieuwstadt er geen last van
heeft.” In hetzelfde artikel uit Dagblad De Limburger van 8
februari konden we ook lezen dat het voorlopig nog geen
vaart loopt met de interesse van Broekman voor de yard.
We worden nog even in slaap gesust, zo vlak vóór de verkiezingen.
De yardgronden worden voor minimaal 5 jaar als strategische reserve voor NedCar aangehouden, aldus deputé Vrehen tijdens de recente informatieavond over het LPS. Met de
aanleg van de yard zal de komst van het yardspoor nauwelijks nog tegen te houden zijn. De voorstanders zullen wijzen
op het onrendabele karakter van de yard zónder railterminal
en yardspoor. Het hek is dan van de dam; om de yard in alle
opzichten voor de volle 100% uit te buiten zal de roep om
het yardspoor niet te stuiten zijn. Tenzij de komende gemeenteraadsverkiezingen een aardverschuiving teweeg
brengt. Er zijn gelukkig ook nog politieke partijen die ronduit
Nu snap ik er niets meer van, zagen ze mijn favoriete boom om.
tégen de railontsluiting zijn. En zonder yardspoor komt de
yard er ook niet. Zo is ons door de lokale en provinciale politiek beloofd. Maar wij durven in alle openheid aan deze belofte te twijfelen. Wij zullen de diverse overheden en instanties wel
wijzen op deze belofte als ze die zouden willen schenden!
Inwoners van Nieuwstadt: wees op uw hoede en trek aan de bel als dat nodig mocht blijken!
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