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Het is ogenschijnlijk een tijdje stil geweest rondom Stichting De Groene Sporenwolf (DGS). Maar schijn bedriegt
want we zijn wel degelijk bezig gebleven. Voornamelijk met het schrijven van brieven. In deze folder, alweer de
achtste, laten wij zien welke vragen en opmerkingen wij hebben neergelegd bij het gemeentebestuur. Ook laten wij
u meegenieten van de beantwoording die wij mochten ontvangen.

ZIGZAGHEKWERKEN OVERWEG NEERVELDSWEG!
Direct ná de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij onze voorzitter Evert Masthoff tot raadslid werd gekozen, was er plotse-
ling activiteit bij de beroemdste overweg van onze gemeente. Er werd begonnen met het plaatsen van zigzaghekwerken aan
beide zijden van de overweg Neerveldsweg. Op 16 maart klom DGS in de pen. Wij luidden de noodklok middels een vijftal
opmerkingen! Ook GroenLinks en DES stelden vragen aan wethouder Maassen, aangezien zijn opvolger nog niet was be-
noemd. Lees mee:

Nu reeds is gebleken dat het passeren van de over-
weg aan de Neerveldsweg door gebruikers van rol-
stoelen en/of scootmobielen door het plaatsen van
de merkwaardige hekwerken niet meer of nog nau-
welijks mogelijk is. De kans dat zij met hun voertui-
gen klem komen te zitten is levensgroot. Wanneer
dat onverhoopt gebeurt op momenten dat er verder
niemand in de buurt is van de overweg aan de
Neerveldsweg ontstaat er natuurlijk een zeer onge-
wenste en wellicht zelfs levensgevaarlijke situatie.
U stelt dat het passeren van de overweg aan de Neer-
veldsweg door gebruikers van rolstoelen en/of scoot-
mobielen door het plaatsen van de merkwaardige hek-
werken niet meer of nog nauwelijks mogelijk is. De
kans dat zij met hun voertuigen klem komen te zitten is
levensgroot aanwezig. Als u de hekken goed heeft be-
keken dan heeft u gezien dat opening in de hekken
overal 1,5 meter bedraagt. Deze breedte is ongeveer
tweemaal de breedte van een rolstoel of scootmobiel.
Indien deze weggebruikers deze hindernis niet kunnen nemen dan zullen zij op andere plaatsen voor nog grotere problemen
komen te staan. De hekken worden overal in het land vooral ook op perrons gebruikt.
Ook ruiters hebben in de meeste gevallen het nakijken bij deze overweg omdat paarden zich niet gemakkelijk laten
leiden door dit soort idiote constructies. Saillant detail is dat de Neerveldsweg nota bene is opgenomen in een offi-
ciële ruiterroute.
Ook voor ruiters geldt dat bij het rijden in landelijk gebied hindernissen genomen moeten worden. Wat dacht u van trappen
met hoogteverschillen van ongeveer 50 cm per trede die door de paarden genomen dienen te worden. In tegenstelling daar-
mede is de zigzag beweging maar een kleinigheid. Bovendien worden de ruiters niet verplicht de overweg te nemen. Er zijn
voldoende aantal andere wegen die bereden kunnen worden.
De afzichtelijke obstakels zijn in de avonduren onverlicht waardoor lichamelijk letsel voor late fietsers of wande-
laars tot de mogelijkheden behoort.
Iemand die in de avonduren gebruik wenst te maken van de zigzaghekken zal allereerst een tijdje op een nietverlichte weg
moeten lopen of met de fiets rijden alvorens bij de hekken te komen. Het aantal weggebruikers zal hierdoor minimaal zijn of
zelfs nihil. Op de hekken komen reflecterende borden die nog geplaatst dienen te worden. Het is bovendien de vraag of het
gewenst is en verwacht mag worden de zigzaghekken te verlichten als het overig pas onverlicht is. De hekken worden lan-
delijk door ProRail overal toegepast en voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.
Een levensgevaarlijke situatie kan er gaan ontstaan wanneer het weer straks beter wordt en het gebied dagelijks
bezocht wordt door vele honderden wandelaars en fietsers. Opstoppingen bij de hekwerklabyrinten behoren dan
zeker tot de mogelijkheden en de kans dat mensen op de spoorlijn moeten wachten tot ze eindelijk verder kunnen
is zeer groot, met alle rampzalige gevolgen van dien.

Zigzaghekken Neerveldsweg !! Meer lasten dan lusten.
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Hebt u wel een goede voorstelling van het doel en functioneren van de hekken? De hekken worden geplaatst ter bevorde-
ring van de veiligheid van het kruisende wegverkeer voornamelijk voetgangers en fietsers. Door de hekken kunnen fietsers
bij een aankomende trein niet nog vlug even de spoorlijn nemen. De kans op ongelukken zal hierdoor afnemen. Als al op-
stoppingen ontstaan, zullen die zich voordoen voor het passeren van de hekken. De stroom mensen die door de zigzaghek-
ken gaat, kan aan de overzijde in dezelfde omvang ook daar de hekken passeren. Een opstopping op de spoorlijn omdat
men niet kan doorlopen is daarom uitgesloten. De hekken vormen daarom geen bedreiging maar sterker nog voorkomen
dat en bevorderen de veiligheid van de weggebruiker. Indien geen hekken worden geplaatst is bij grote groepen mensen
sprake van ongestructureerd oversteken van de overweg.
Het plaatsen van de hekwerken bij de Neerveldsweg is niet alleen idioot en gevaarlijk maar kan ook worden aange-
merkt als kapitaalsvernietiging. Immers als de risicoanalyse straks uitwijst dat de overweg volstrekt veilig is, kan
de hele handel weer worden afgebroken.
Het zal u duidelijk zijn dat geen sprake is van onveilige maar juist van een veilige situatie waardoor geen enkele reden voor-
handen is hiertegen maatregelen te nemen.

>>> LAATSTE NIEUWS OVERWEG NEERVELDSWEG <<<

Volgens wethouder Janssen bestaat er een gerede kans dat ProRail wil afzien van sluiting van de overweg. Dit werd zo ver-
woord in de raadsvergadering van 29 juni jl. Als reden wordt genoemd dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft gesteld
dat een risicoanalyse niet nodig is omdat deze zou uitwijzen dat de overweg voldoende veilig is! Precies datgene wat DGS
steeds van de daken heeft geschreeuwd! Het wachten is nu op een formeel standpunt van ProRail..…
In de genoemde vergadering werd een CDA-motie aangenomen die inhoudt dat de zigzaghekken verwijderd moeten wor-
den en het fietspad tussen de overweg Neerveldsweg en de Stationstraat niet aangelegd moet worden. Deze motie werd
aangenomen met slechts de stemmen van de PvdA tegen. B&W heeft deze motie dus uit te voeren. Wij zullen ze hier aan
herinneren indien dit nodig mocht zijn!

VERKEERSOVERLAST LIMBRICHTERSTRAAT:

De Limbrichterstraat is één van drukste straten van Nieuwstadt. Het gedeelte tussen Aan de Linde en Op de Baan was nor-
maliter niet erg druk maar hier kwam plotse-
ling verandering in toen de nieuwe N297 in
gebruik werd genomen tot aan de rijksweg
Op de Baan. Het verkeer ging vanaf dat mo-
ment de verkeerslichten bij de Hazelaar ver-
mijden door de Limbrichterstraat te gebrui-
ken. Hoge snelheden en gevaarlijke situaties
zijn aan de orde van de dag. Hoog tijd voor
DGS om op 21 mei een brief aan deze situa-
tie te wijden.

Deelt U met ons de mening dat er op korte
termijn een oplossing gezocht moet wor-
den voor de enorme verkeersdrukte op
het stuk Limbrichterstraat zoals op bo-
venstaande kaart aangegeven?
Het college deelt niet alleen uw mening,
maar heeft de nodige stappen al onderno-
men ter ontlasting van de Limbrichterstraat.
Is het waar dat de afsluiting van de Lim-
brichterstraat ter hoogte van Op De Baan
al in 2000 aan de orde was?
De onttrekking van gemotoriseerd verkeer voor de aansluiting van de Limbrichterstraat komt voort uit het programma
“Duurzaam Veilig”.

Effe sneller door de Limbrichterstraat???
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Is het waar dat destijds aan de inwoners van Nieuwstadt is beloofd dat deze afsluiting gerealiseerd zou zijn vóórdat
het verkeer van de nieuwe N297 gebruik ging maken?
Het college heeft geen notie van eventuele beloften over het wel of niet afsluiten en op welk tijdstip.
Als vraag 2 en 3 bevestigend beantwoord worden waarom is dat dan nooit gebeurd?
In het kader van “Duurzaam Veilig” had deze afsluiting in 2000 geen prioriteit. Echter nu een groot deel van Operatie Bottle-
neck is uitgevoerd en gezien de ontstane verkeerssituatie acht het college de tijd rijp voor uitvoering te geven aan de Lim-
brichterstraat.
Gaat U alsnog op zeer korte termijn deze straat afsluiten aan de zijde van Op De Baan?
Ja.
Bent U op de hoogte van het streven naar een volledige vierpuntsaansluiting van de N297 nabij de Nusterweg–
Sittarderweg door zowel Nieuwstadt als Sittard (SBS)?
Het college is niet op de hoogte van een initiatief over de vierpuntsaansluiting door Nieuwstadt en de Stichting Bedrijvenpar-
ken Sittard.
Bent U bereid om als college dit streven kracht bij te zetten en bent U bereid om alle ambtelijke steun toe te zeggen
om deze extra toe- en afrit ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen?
Het college heeft nog geen afweging gemaakt over de vierpuntsaansluiting, maar is van mening dat er eerst een onderzoek
dient plaats te vinden.
Deelt U met ons de mening dat Nieuwstadt tot op heden enkel de lasten heeft gedragen van Operatie Bottleneck en
dat daar in de nabije toekomst geen einde aan komt?
Het college is van mening dat ten gevolge van de wegwerkzaamheden, in en om Echt-Susteren en Sittard-Geleen, er altijd
overlast ontstaat. Deze overlast heeft echter een tijdelijk karakter.
Bent U op de hoogte van het feit dat door Nieuwstadt enkel vrachtwagens mogen rijden die daar ook daadwerkelijk
een bestemming hebben?
Het college is op de hoogte van het verbod voor vrachtverkeer, behoudens bestemmingsverkeer, in de kern Nieuwstadt.
Bent U bereid om de politie opdracht te geven om extra controles uit te voeren op “groot” bestemming- c.q. sluip-
verkeer door Nieuwstadt?
De gemeente Echt-Susteren heeft regelmatig overleg met de politie, maar is echter niet bevoegd om opdrachten te geven.
De politie bepaalt zelf haar capaciteit, inzet en prioriteiten.

LANDSCHAPSPARK SUSTEREN AAN DE KAMPWEG:

In juni werd ons duidelijk dat de gereconstrueerde stadswal tussen de Geleenbeek en de Kampweg NIET was uit-
gevoerd zoals aan ons werd gepresenteerd op de informatieavond van 13 december jl. Voor ons was dit reden om
op 13 juni een brief te schrijven aan de
voorzitter van Landschapspark Suste-
ren, de heer Janssen. Tevens is hij
wethouder in onze gemeente, vandaar
dat deze brief als afschrift ook naar het
college van B&W ging. Wij wilden van
de voorzitter onder meer weten waar-
om de stadswal uiteindelijk iets rich-
ting Kampweg is opgeschoven, waar-
door de wal onderbroken moest wor-
den en waarom verzuimd is de inwo-
ners van Nieuwstadt op de hoogte te
brengen van deze wijziging alvorens
de plannen anders uit te voeren dan
gepresenteerd. Ook de hoogte en steil-
heid van de wal zijn niet uitgevoerd zo-
als gepresenteerd aan de inwoners
van Nieuwstadt op 13 december 2005.
Tevens vinden wij dat de Kampweg in
uitermate slechte staat is achter gela-
ten na voltooiing van de werkzaamhe-
den. En natuurlijk wilden wij weten of
de knik in de Kampweg nu wél of niet uitgevoerd wordt ter voorbereiding op de mogelijke komst van de railontslui-
ting.

Voorzitter Janssen antwoordde als volgt: Op 13 december 2005 is tijdens de informatieavond te Nieuwstadt een plan
toegelicht waarop inderdaad één wal is gepresenteerd. Hierbij is duidelijk verteld dat de wal is ingetekend op basis van de
op dat moment bekende gegevens. Primair doel van het ensceneren van de voormalige stadswal is het terugbrengen van
een voor Nieuwstadt cultuurhistorisch belangrijk relict. Bijkomend voordeel is een visuele afscherming van activiteiten die
zich westelijk van de oude Geleenbeek zouden kunnen gaan afspelen (NedCar, yard). De locatie van de oude stadswal is
vanuit archeologisch oogpunt beschermd. Om de exacte ligging en het volume van de oorspronkelijke wal en greppel te her-
leiden is in overleg met de Provincie Limburg een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens de informatieavond is duide-
lijk en vaak genoeg verteld dat de stadswal en greppel zullen worden uitgevoerd aan de hand van deze onderzoeksgege-
vens.

De Groenesporenwolf blijft waakzaam.
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Zoals afgesproken is dit ook gebeurd. De aangelegde grondwal ligt precies op de plaats van de voormalige wal. Echter de
vorm wijkt enigszins af. Tijdens de informatieavond hebben tekeningen opgehangen met de doorsnede van de stadswal.
Onderstaande tekening laat zien dat de voormalige stadswal steiler en hoger is geweest. De weide waarin uw organisatie
enkele jaren geleden een actiebord heeft geplaatst is niet in eigendom verworven. De huidige eigenaar was en is niet bereid
het perceel geheel of gedeeltelijk te verkopen. Hiertoe zijn meerdere pogingen verricht. Om deze reden konden wij de wal
niet doortrekken. Het gat in de wal ligt niet op de plek waar een eventuele spooraansluiting gerealiseerd zal worden. Het gat
is enkel en alleen het gevolg van het perceel dat niet in ons bezit is. Mocht er in de toekomst een spooraansluiting worden
gemaakt dan zal het zuidelijke deel van de noordelijke helft moeten worden weg gegraven. De Kampweg is de enige weg in
de omgeving waarover het werk bereikt kon worden. Vanzelfsprekend heeft de aannemer zich aan de in de wegen- en ver-

keerswet gestelde regels gehouden. Binnen afzienbare tijd
wordt de weg geïnspecteerd en zullen wij ons gezamenlijk
(gemeente-LPS) beraden over het nemen van eventuele
maatregelen. De verlegging van de Kampweg is planologisch
niet geregeld. Deze wordt dus niet uitgevoerd. Wij conclude-
ren in alle oprechtheid dat wij uw organisatie en de inwoners
van Nieuwstadt voldoende hebben geïnformeerd over de
plannen en werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is iets
waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

SCHUTTERIJ ST. JAN HEEFT LAST VAN WANDELAARS:

Nu het parkachtige gebied achter de schutterswei veelvuldig
wordt gebruikt door wandelaars, blijkt het voor onze schutterij
St. Jan moeilijker om het schootsveld vrij van personen te
houden tijdens het schieten. Binnenkort zal de schutterij met
het college van B&W om de tafel gaan zitten om dit probleem
te bespreken en om tot een oplossing te komen. DGS vindt
de gehele gang van zaken zeer vreemd: er wordt een park
aangelegd, er zijn wandelaars, er komen grazers en er zijn
poelen. Nu alles klaar is blijkt e.e.a. moeilijk samen te gaan
met de sportieve activiteiten van de schutterij. Alsof dit van te
voren niet ingeschat had kunnen worden?! De schutterij heeft
niet om het park gevraagd en moet dus niet de dupe worden!
Wij hopen dat de schutterij aan de rand van Nieuwstadt kan
blijven schieten. Verhuizen naar de wei van een naburige ver-
eniging of de plaatsing van kogelvangers op de huidige loca-
tie zien wij als een ongewenste ontwikkeling.Wandelpaden in het schootsveld!! Opzet of ondeskundige voorbereidingen?
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