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Donderdag 1 februari 2007 mag in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven als de dag dat “De Slag om de Neervelds-
weg” gewonnen werd. Sinds december 2004 is er door heel veel mensen keihard geknokt om dit resultaat uiteindelijk te be-
werkstelligen. Die strijd was moeilijk, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de tegenstanders hardleers, ondeskundig
en soms onbetrouwbaar waren. Het is niet gemakkelijk om de slotscène van de Neerveldswegklucht in enkele woorden uit
te leggen of samen te vatten. Maar Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) vindt het haar plicht om alle inwoners van
Nieuwstadt en andere belangstellenden te informeren. Wij willen ons hierbij wel beperken tot de laatste episode van de
soap. Wat er daarvoor allemaal gebeurd is achten wij genoegzaam bekend bij eenieder.

Wat vooraf ging in 2006:
Op 24 januari 2006 komt het college van B&W met een mooie handreiking richting allen die de overweg willen openhouden:
men vraagt de Inspectiedienst voor Verkeer & Waterstaat (IVW) een risicoanalyse uit te voeren zodat de veiligheid c.q. on-
veiligheid van de overweg voor eens en voor altijd definitief onderzocht én vastgelegd wordt. Het college is namelijk
(eindelijk) overtuigd van het feit dat er onjuiste informatie is verstrekt op basis waarvan in december 2004 een raadsmeer-
derheid heeft besloten om de overweg te sluiten. Ook minister Peijs van Verkeer & Waterstaat wijst op de mogelijkheid van
het aanvragen van een risicoanalyse door de Gemeente. Dit naar aanleiding van de impasse die is ontstaan tussen spoor-
beheerder ProRail en de gemeente Echt-Susteren.

Op 14 maart 2006 besluit het college af te zien van het doortrekken van de Neerveldsweg tot in Susteren. Redenen hiervoor
zijn niet alleen het afwachten van de risicoanalyse, maar ook het feit dat langs het spoor de (beschermde) kamsalamander
voorkomt. Hierdoor is er ontheffing op de Flora- en Faunawet nodig, maar het college had dit verzuimd.

Tot onze grote verbazing maakt wethouder Janssen in de raadsvergadering van 29 juni bekend dat ProRail afziet van slui-
ting en zodoende hoeft er geen risicoanalyse te worden opgesteld. Iedereen denkt dat het nu wel goed zal komen. Maar
achteraf gezien blijkt de belofte van ProRail een rookgordijn te zijn: achter de schermen werkt ProRail onverzettelijk door
aan het onvolledig informeren van
minister Peijs. Want op 23 oktober
2006 schrijft minister Peijs weder-
om tot onze grote verbazing een
brief aan de Tweede Kamer waar-
in de stand van zaken betreffende
enkele probleemoverwegen wordt
aangegeven. Uit de nodige bijla-
gen blijkt dat onze overweg aan de
Neerveldsweg op de nominatie
staat om nog in 2006 te worden
gesloten! In een persbericht noemt
Stichting De Groene Sporenwolf
zes (!) steengoede argumenten
waaruit blijkt dat ProRail de minis-
ter fout blijft informeren. Op basis
van onze argumenten vragen wij
het college onmiddellijk in actie te
komen, onder andere door alsnog
de risicoanalyse te laten uitvoeren,
conform de wens van het college
en de escalatieprocedure die de
minister wil doorlopen. Het bestuur van DGS,. Thijs Wetemans kon helaas niet aanwezig zijn.
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Ook vraagt DGS wederom om de gemeenteraad terug te komen op het besluit van december 2004 (“overweg opheffen”)
zodat dit niet meer als een zwaard van Damocles boven de overweg blijft hangen. En wederom brengt DGS politiek Den
Haag in stelling. Het feit dat Minister Peijs in een vergadering van de Vaste Kamercommissie van V&W op 30 oktober op
nadrukkelijk doorvragen van GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak over de Neerveldsweg onomwonden stelt: “De door
u bedoelde overweg blijft open!!” mag hier niet onvermeld blijven. Al in de raadsvergadering van 2 november 2006 komt de
overweg op de agenda te staan door toedoen van de complete oppositie, met GroenLinks als aanvoerder in deze kwestie.
De oppositie komt met een motie die eindelijk een duidelijk standpunt eist van de gemeenteraad en eenduidige opdrachten
aan het college bevat. Een motie die unaniem en dus raadsbreed wordt aangenomen! Het college wordt opgedragen om
alsnog de risicoanalyse uitgevoerd te krijgen. Tot die tijd mag de Minister geen besluit tot sluiting nemen en mag ProRail
geen onomkeerbare technische maatregelen uitvoeren in haar onstuitbare drang om de overweg dicht te gooien.

Maar nog steeds komt er geen einde aan deze klucht. Op 21 december 2006 verschijnt er een artikel in de krant waarin
ProRail dreigt met een forse schadeclaim die “in de tonnen kan lopen” als de gemeente Echt-Susteren besluit om de over-
weg open te houden. ProRail roept de gemeente op om in een raadsvergadering de definitieve keuze te maken voor open-
houden of sluiten. De genoemde kosten moeten de raadsleden in twijfel brengen, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat dit
dreigement geen enkel raadslid op het verkeerde been zal zetten. Het definitieve besluit moet vóór 1 april 2007 worden ge-
nomen aangezien deze datum ooit als deadline is overeengekomen. Mede op aandrang van de oppositie komt de kwestie
Neerveldsweg aan de orde in de raadsvergadering van 1 februari 2007. Uiteindelijk neemt de raad, weliswaar met de rug te-
gen de muur, unaniem het besluit om de Neerveldsweg om te bouwen van AKI naar AHOB. Voor de uitvoering van een en
ander zal de gemeente ook in de buidel moeten tasten (circa € 125.000) omdat het wettelijk niet mogelijk bleek om de totale
kosten (circa € 250.000) op van ProRail te verhalen.

Langer dan twee jaar hebben we keihard moeten knokken om dit resultaat te bereiken. DGS, de oppositie in de gemeente-
raad met GroenLinks en Democraten Echt-Susteren voorop en zeker niet te vergeten de bijna 500 bezwaarmakers tegen
de sluiting van de overweg: zij zijn het, en niemand anders, die ervoor gezorgd hebben dat de Neerveldsweg toch open
blijft!!!. Was dit het allemaal waard? Ja, natuurlijk!! Was het allemaal nodig geweest? Nee, natuurlijk niet!! Vanaf het aller-
eerste begin heeft spoorbeheerder ProRail de kluit belazerd, Door de wijzigingen in het overwegenbeleid ná 2001, ontstond
namelijk een situatie dat op grond van het Rijksbeleid de overweg zou kunnen openblijven. ProRail heeft dit nooit willen la-
ten meewegen in de discussie, ook niet toen het maatschappelijke verzet kwam. En de Gemeente was niet op de hoogte
van dit nieuwe beleid, en deed dus ook niets. Dat ProRail uiteindelijk eieren voor haar geld gekozen heeft, is voor een niet
onbelangrijk deel te wijten aan het doorzettingsvermogen van Stichting DGS. Deze Stichting heeft constant de vinger aan de
pols gehouden en ProRail en de Minister overstelpt met goed onderbouwde argumenten. Ook het GroenLinks Tweede Ka-
merlid Wijnand Duyvendak verdient een dikke pluim. Als deskundige op dit terrein heeft hij de Minister, hierbij (vaak dage-
lijks) gevoed en scherp gehouden door de GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren, menig slapeloos nachtje be-
zorgd en de Neerveldsweg verheven tot de bekendste spoorwegovergang van Nederland. Het is zonder twijfel aan zijn inzet
te danken dat de Minister alsnog overstag is gegaan en besloten heeft de Neerveldsweg open te laten. De gang van zaken
rond de Neerveldsweg en met name het uiteindelijk resultaat kan overigens van grote invloed worden op soortgelijke spoor-
wegovergangen in Nederland die door ProRail met sluiting worden bedreigd.

Over de rol van de locale overheid in deze klucht valt ook nog wel iets op te merken. Vanaf het allereerste begin was duide-
lijk dat bestuurlijk en ambtelijk Echt-Susteren niet was opgewassen tegen een machtig overheidsorgaan als ProRail. En poli-
tiek Echt-Susteren dan? Grotendeels van hetzelfde laken een pak. De coalitie heeft in het hele verhaal een uiterst bedenke-
lijk rol gespeeld, met als absoluut dieptepunt het van tafel vegen van de bijna 500 ingediende bezwaarschriften tegen de
sluiting van de overweg. Veel coalitieleden weten nú nog niet waar de Neerveldsweg ligt en de rest snapte er destijds ge-
woon geen jota van. Het CDA achtte het nodig om blindelings achter haar Minister Peijs aan te blijven hobbelen, ook nadat
CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans zélf in de Kamer verzuchtte: “Is ombouw tot een AHOB niet veel goedkoper?” Toen
men besefte dat de inwoners van Nieuwstadt dit niet pikten voelde men zich in het nauw gedreven en kwam er een merk-
waardig alternatief: een geldverslindend tunneltje voor kleine mensen en niet al te grote dieren bij de Vloedgraaf. Een duur
project waarvoor geld uit allerlei potjes kon worden verkregen, maar wat hoe dan ook gemeenschapsgeld was (dus door u
en ons opgebracht). Het is te hopen dat de inwoners van de gemeente Echt-Susteren dit soort ellende in de toekomst be-
spaard blijft. Van een soortgelijke gang van zaken wordt niemand beter. De klucht rond de Neerveldsweg heeft enorm veel
geld, tijd en energie gekost.
En zoals we al stelden:
dit had allemaal voorkomen kunnen worden!! Met de juiste, deskundige mensen op de juiste plaats was deze kelk aan ons
allen voorbij gegaan!! Een dure, maar wijze les.
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DE GROENE SPORENWOLF TWEE JAAR JONG!

Op 29 november 2006 vierde het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf haar tweede verjaardag. Aangezien een dag
later onze voorzitter Evert Masthoff de presentatie van de onvolprezen CD “Pien” hield, konden we dit mooi combineren. In
de authentieke repetitieruimte van De Häörepaert was het een gezellige drukte van genodigden én Limburgse artiesten die
de CD hebben vol gezongen en gespeeld. Evert is 25 jaar tandarts en als jubileumcadeau werd door hem een CD samen-
gesteld. De bestuursleden hadden als verrassing een koe voor het feestvarken meegenomen. Althans, op papier. Hermien

III werd door Stichting De Groene Sporenwolf
geschonken aan een gezin in een Derde We-
reldland, middels het programma van Oxfam-
Novib. Deze betrouwbare stichting heeft ons
inmiddels laten weten dat Hermien III goed te-
recht is gekomen en uiterst nuttig werk doet.
Haar mest laat gewassen groeien, ze geeft
gezonde melk en haar toekomstige kalfjes
kunnen weer nuttig werk doen bij andere ge-
zinnen.

Onze strijd in het afgelopen jaar stond voorna-
melijk in het teken van de overweg aan de
Neerveldsweg. Dat heeft u inmiddels kunnen
lezen. Maar we blijven waakzaam! Voor je het
weet komen de yardspoorplannen weer op ta-
fel. Na de Provinciale Statenverkiezingen en
afhankelijk van de ontwikkelingen rond Ned-
Car zou dit goederenspoor zomaar weer op de
agenda kunnen komen.

BEBOUWING OP DE HUISWEIDE WITHAM?

Middels een presentatie in het gemeenschapshuis werd op 20 december door de gemeente de stemming gepeild bij de
aanwezigen inzake het plan Witham. Projectontwikkelaar Van Der Looy uit Weert wil 26 woningen bouwen op ongeveer de
helft van de huisweide tussen de Elsenewal, St. Janswal en huidige bebouwing bij Witham. Aangezien de gemeente Echt-
Susteren beslist of Van Der Looy hier zijn gang kan gaan, waren wij vooral geïnteresseerd in de argumenten die wethouder
Verheesen noemde en die vóór de plannen pleitten. Hij kon er slechts twee noemen. Ten eerste: het plan zou een op-
brengst voor de gemeente genereren van een twee à drie ton die volledig ten gunste van Nieuwstadt zouden komen, want
uitvoeren van het DOP (Dorp Omgevings Programma) kost nu eenmaal veel geld. Ten tweede: uit onderzoek is gebleken
dat er tussen 2006 en 2016 in Nieuwstadt behoefte is aan tenminste 60 woningen. Dit plan is dus al een welkome invulling
van die behoefte, volgens de wethouder.

Wij zijn niet ontvankelijk voor deze argumenten. Het DOP dient sowieso samen met een dorpsraad opgesteld te worden.
Het is een plan waarin alle wensen en knelpunten van de kern Nieuwstadt zijn verzameld en een visie om tot uitvoering van
de wensen te komen en het wegnemen van de knelpunten. Zo lang er geen dorpsraad is, kan de gemeente eenvoudigweg
geen DOP opstellen. Er dient overleg te zijn met één stem uit Nieuwstadt in plaats van diverse stemmen uit diverse vereni-
gingen en dergelijke. De oprichting van een Dorpsraad Nieuwstadt zien wij als zeer wenselijk. Nu al is bekend dat er in dit
DOP staat dat er bij sporthal De Sjirp de
nodige functies verzameld moeten wor-
den: brede school, bibliotheek, fitness,
gemeenschapshuis, tennisvelden en mis-
schien zelfs de schutterij. Mochten deze
plannen uiteindelijk doorgaan, dan komt
er voldoende bouwgrond vrij aan de
Schoolstraat en op andere locaties. Zo-
doende zien wij geen noodzaak om op
voorhand een groen gebied voor de helft
op te offeren aan woningen.
Ook de enkele tonnen aan euro’s die de
gemeente dan denkt mis te lopen, kunnen
ruim voldoende verkregen worden uit de
reeds genoemde vrijkomende bouwgron-
den. Volgens wethouder Verheesen tellen
alle woningen die vanaf 2006 gereed ko-
men mee voor de voorziene 60 woningen.
Dus ook de woningen die in de laatste fa-
se aan de Funkelweide worden gereali-
seerd, en dat zijn er al 23!.

Huisweide Witham, een karakteristiek dorpsgezicht , als je hiervan gaat snoepen is het hek van de dam!!!

Proost op het succes, en ja, vooral ook voor U……
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Er is nog een andere veelgehoorde reden om woningbouw op de huisweide te promoten. De rommelige achterkant van de
St. Janswal kan door woningen aan het oog worden onttrokken. Wij zien dit als het schieten met een kanon op een mug.
Deze “rafelige” achterkant kan ook met andere middelen verfraaid worden. Misschien willen de bewoners zélf wel actie on-
dernemen. Misschien is met een groenvoorziening al heel wat te bereiken. Maar men moet, zo vinden wij, ook stil staan bij
de historische waarden: de achterkant is in feite de unieke achterkant van het dorp, zoals dat vroeger gebruikelijk was. Ook
andere cultuurhistorisch aspecten als de brede greppel rondom de huisweide mogen we niet vergeten. Zoals het Comité
Huisweide Witham ook al aangeeft, pleit ook Stichting De Groene Sporenwolf voor een totale groene inrichting van de huis-
weide. Goed beheerd en onderhouden kan dit uitgroeien tot een park dat de groene long in Nieuwstadt kan zijn!

Fietspad Langereweg

Inmiddels zijn we er allemaal wel een beetje aan gewend geraakt: de Langereweg ( vanuit Nieuwstadt rechtdoor richting
Born) werd, na ingebruikname van het nieuwe tracé van de N297, vlak bij NedCar afgesloten voor alle verkeer en daarmee
gelijktijdig ook voor fietsers. Uit pure noodzaak moeten fietsers nu een behoorlijke omweg maken via het viaduct bij restau-
rant Op de Vos.

Signalen uit het dorp leerden ons dat deze
afsluiting als zeer storend, irritant en verve-
lend ervaren wordt. Vooral medewerkers van
NedCar en schoolgaande jeugd zijn hier de
dupe van.

Medio juni 2006 heeft de Groene Sporenwolf
middels een brief contact gezocht met de
fractie GOB van de gemeente Sittard-Geleen
omdat de Langereweg binnen de gemeente-
grenzen van Sittard-Geleen ligt. In deze
brief werd genoemde situatie uitvoerig toege-
licht en is de vraag gesteld of zij mogelijkhe-
den zien om het fietspad, dat er voor 90%
nog steeds gewoon is, weer aan te sluiten op
het fietspad richting Born.
B&W van Sittard-Geleen heeft inmiddels Pie-
ter Meekels gemandateerd om de overdracht
van de weg van provincie naar gemeente en
de onderhandeling aangaande het behoud
van de fietsverbinding op zich te nemen. E.e.a. blijkt gekoppeld te zijn aan het bestemmingsplan IPS (Industrial Park Swen-
tibold). Concreet zegt dit dus nog niets. Positief is echter dat er serieus aan gewerkt wordt, en dat geeft de burger moed. Wij
houden u op de hoogte.

eigenlijk fietsten we hier dus rechtdoor richting Born…….
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Geeft de “lawaaibrug”
straks echt minder

overlast?

Het verschil van 5 decibel, wij
vertellen U wat dat inhoudt.

Lees er meer over
in onze volgende folder.
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