
 

 

 
Onderwerp:  schriftelijke vragen inzake spoorwegovergang Giessenzoom 
Datum:   6 oktober 2019 
 
 
Geacht College van B&W,  
 
De gemeenteraad heeft van u de informatie ontvangen dat bij de spoorwegovergang 
Giessenzoom een verkeersinstallatie wordt geplaatst. Volgens de informatie gaat het om een 
pilotproject van ProRail en betreft het een volledige verkeersinstallatie met lussen in de weg 
om verkeer in de Giessenzoom te detecteren. Na de diverse inspanningen van het College is 
dit positief nieuws. De gemeente betaalt een vaste bijdrage aan ProRail voor de engineering 
en plaatsing van de installatie. Maar volgens de berichtgeving verwacht het College dat de 
installatie in 2020 pas wordt geplaatst.  
 
Bewoners van de Parallelweg en bezoekers van de Giessenzoom hebben de T@B gevraagd 
naar de voortgang, dit omdat er nog steeds gevaarlijke situaties ontstaan. Wij kunnen ons 
verplaatsen in hun zorgen. 
 
Hierbij ontvangt u daarom schriftelijke vragen, conform artikel 12 van het Reglement van 
Orde van de gemeenteraad. 
 
Vraag 1. 
Middels tijdelijke bebording wordt het verkeer op de Parallelweg gewezen op het voorrang 
verlenen van vrachtwagens. Maar volgens inwoners ontstaan er ook gevaarlijke situaties met 
auto’s met aanhangers op de spoorovergang. Kunt u daarvoor ook tijdelijke maatregelen 
nemen, bijvoorbeeld middels aanpassing van bebording?  
 
Vraag 2.  
Kunt u meer informatie verstrekken of het type verkeersinstallatie en de werking ervan, welke 
ProRail voornemens is in 2020 te plaatsen? 
 
Vraag 3. 
Het College verwacht dat de installatie in 2020 wordt geplaatst. Dat is volgens de T@B erg 
laat. Het duurt al zo lang. Kan het College concreter aangeven wanneer de werkzaamheden 
worden gepland? Bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2020? 
 
Vraag 4. 
Gezien de gevaarlijke verkeerssituatie is het snel plaatsen van de verkeersinstallatie een 
noodzaak. Is het College bereid zich in te spannen om bij ProRail aan te dringen op eerdere 
plaatsing?  
 
In afwachting van de beantwoording verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 
 
 
Benhard van Houwelingen 
raadslid 


