SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

INDIENING
Steller vragen: Eric de Zeeuw, GroenLinks
Datum: 10 september 2014
Onderwerp: dreigende

sluiting spoorwegovergang Laantje van Alverna

In een bewonersbrief van 14 juli 2014, verzonden door ProRail aan omwonenden, staat dat de
Parallelweg wordt aangelegd t.b.v. de sluiting van een particuliere overgang bij Laantje van Alverna.
De werkzaamheden zijn 1 oktober gereed volgens planning, aldus de brief van ProRail. Er loopt nog
een rechtszaak van Wandelnet en Fietsersbond tegen de gemeente over de openbaarheid van de
overweg.

Wijze van beantwoording: schriftelijk
Indien anders gewenst:

Graag beantwoorden vóór: 1 oktober 2014
omdat: i.v.m. mogelijke sluiting in oktober

VRAGEN
1. Wanneer en op welke wijze heeft ProRail het college geïnformeerd over de start van de
werkzaamheden?
2. Wat weet het college over de plannen van ProRail na afronding van de aanleg van de
Parallelweg? Wordt de overweg in oktober gesloten?
3. Wanneer is de rechtszaak van de Fietsersbond en Wandelnet tegen de gemeente te
verwachten over de openbaarheid van de overweg?
4. Als er plannen zijn tot sluiting, wil het college er dan in een overleg met ProRail voor pleiten
dat de overweg in ieder geval open blijft totdat er uitspraak is van de rechter over de
openbaarheid van de (over)weg?

ANTWOORD
datum: 7 oktober 2014
portefeuillehouder: Pieter van de Stadt
antwoord:
1. Het college is niet geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Op ambtelijk niveau is
de gemeente geïnformeerd dat de start van de werkzaamheden stond gepland direct na de
afloop van de bouwvak en het weggetje voor 1 oktober 2014 zou worden opgeleverd.
2. Het afsluiten van de overweg is aan ProRail. Tot op heden heeft ProRail de overweg niet
afgesloten. De parallelweg is inmiddels opgeleverd. De openbare verlichting moet nog worden
aangebracht.
3. In verband met de oplevering van de parallelweg hebben de Fietsersbond en Wandelnet een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de voorzieningenrecht in Haarlem. Dit
verzoek dient op donderdag 16 oktober.
4. Deze vraag komt er op neer dat u het college vraagt een gevaarlijke situatie, want dat is de
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna, in stand te houden. Daaraan zal het college
geen gevolg geven.

