
Kamervragen Neerveldsweg 
Van onze verslaggever 
Nieuwstadt/Den Haag - De kwestie rond de omstreden sluiting van de spoorwegovergang in de 
Neerveldsweg tussen Susteren en Nieuwstadt heeft geleid tot Kamervragen. GroenLinks-Kamerlid 
W.Duyvendak richt met zijn vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat K.Peijs zijn pijlen 
vooral op de rol van spoorbeheerder ProRail.  
 
Het Kamerlid beschuldigt ProRail ervan de gemeente Echt-Susteren onjuist te hebben geïnformeerd. 
ProRail zou in een brief aan het college van B en W hebben gesteld dat een voorstel van de oppositie tot 
wijziging van het beleid op dit punt (sluiting van onbewaakte spoorwegovergangen) geen meerderheid 
heeft gehaald. Duyvendak stelt dat er wel degelijk een Kamer-uitspraak is gedaan die meer flexibiliteit 
mogelijk moet maken.  
 
Het GroenLinks-Kamerlid herinnert de minister ook aan een uitspraak van haar tijdens het Kamerdebat 
over het spoorwegovergangbeleid. Peijs zou toen gezegd hebben dat ,,wij voor iedere specifieke situatie 
maatwerk leveren.'' Wat GroenLinks betreft hoeft de overweg in de Neerveldsweg helemaal niet dicht, ook 
al gezien het feit dat de overweg momenteel al is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, is beveiligd met 
een automatische knipperlichtinstallatie (AKI) en geen ongevalsgeschiedenis kent. 
 
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Susteren ging jaren geleden akkoord met opheffing van 
de overgang op voorwaarde dat er een tunnel onder het spoor zou komen voor voetgangers en fietsers. 
Die tunnel kan er volgens het college van B en W van Echt-Susteren door allerlei omstandigheden niet 
komen. Daarover is met name in Nieuwstadt de nodige commotie ontstaan. Dat leidde tot 470 
bezwaarschriften, die door de gemeente terzijde gelegd zijn als niet-ontvankelijk.  
 
De indieners van de bezwaren hadden volgens de bezwarencommissie geen specifiek eigen belang, en 
dat advies is door het college van B en W overgenomen. De Neerveldsweg geeft voor de inwoners van 
Nieuwstadt toegang tot natuurgebied 't Hout, waar veel gewandeld en gefietst wordt. 
 
Het onderwerp (sluiting overweg Neerveldsweg) staat op de agenda van de raadsvergadering van 
vandaag. Vooruitlopend op die vergadering heeft de stichting De Groene Sporenwolf de rechtbank in 
Roermond gevraagd om een voorlopige voorziening. Mocht de raad vanavond de bezwaren niet-
ontvankelijk verklaren, dan wil de stichting dat de rechter besluit de overweg open te houden tot de Raad 
van State over de kwestie heeft geoordeeld. 
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