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Betreft: Weghalen spoor op de kruising Van Konijnenburgweg -Van Gorkumweg naar SABlC lnnovative
Plastics
Geachte College van B&W,
Hoewel het grootste deel is inmiddels verwijderd, zijn er op enkele plaatsen van het trace nog
restanten te vinden van het voormalige raccordementsspoor, in de volksmond het Chloorlijntje
genoemd. Zo zijn er nog spoorrails aanwezig in het wegdek van de hoek KonijnenburgwegIVan
Gorkumweg.

De inmiddels verwaarloosde rails zijn obstakels in het wegdek geworden, onder meer voor fietsers
die zich met de wielen klemrijden tussen de spoorrails nog maar niet te spreken als deze de komende
tijd gaat vriezen. Ter hoogte van deze kruising is een fietsoversteekplaats gelegen, langs een
doorgaande route voor vrachtverkeer. Ook omdat de rails in het wegdek geen enkele functie meer
hebben, verzoekt de PvdA-fractie het college om de spoorrestanten in deze kruising te laten
verwijderen
Reeds eerder heeft de PvdA-fractie het College gevraagd om, na opheffing van het
raccordementsspoor, de spoordelen te verwijderen die overlast veroorzaken voor het kruisende
wegverkeer. Dit is onder meer gebeurd bij de Markiezaatsweg ter hoogte van de Zeelandhaven en in
de bocht van de Konijnenburgweg.
Daarnaast heeft onze fractie dit gemeld bij de ambtelijke dienst via het servicenummer, maar helaas
niets gehoord en geen actie geconstateerd.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:
Kan het College aangeven waarom de spoorrails bij de Van Gorkumweg niet zijn verwijderd
terwijl dit we1 is gebeurd op de overige genoemde wegvlakken?

Kan het College zich herkennen in ons standpunt dat de huidige verkeerssituatie met name
voor fietsers onveilig is?
En hebben de burgerklachten die onze fractie bij de Servicelijn heeft aangemeld, het College
bereikt?
lndien zo, kan het College dan aangeven waarom er tot nu toe geen actie is ondernomen mbt
het verwijderen van de laatste spoordeel?
Kan het College onze fractie informeren over de wijze en de termijn waarop verdere actie
ondernomen wordt in verwijdering van de laatste restanten van het raccordementsspoor?
Hoogachtend,
Yusuf Kaplan
namens de PvdA fractie Bergen op Zoom

Gewenste wijze van beantwoording:
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