Aan de eigenaar/gebruiker van
«Straatnaam» «Huisnummer»«Huisletter»«Toevoeging»
«Postcode» «Woonplaats»

Onderwerp

Bijeenkomst herinrichting wegvakken nabij overwegen

Behandeld door
Thijs Herngreen
035 207 0000
kcc@gooisemeren.nl

Datum 23 januari 2017
Zaaknummer

Geachte mevrouw/heer,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met Prorail en de gemeente op 16 februari 2017 van
19.30 tot 21.00 uur in het stadskantoor van Naarden. Deze bijeenkomst bestaat uit 2 onderwerpen die
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Spoorbeheerder ProRail gaat in 2019 het aantal sporen rond station Naarden-Bussum terugbrengen
van vijf naar twee. De spoorwegovergangen worden hierdoor op een aantal plekken korter. In de
aanloop naar deze aanpassingen wil de gemeente de ontwerpen van de toeleidende wegen rondom de
sporen afstemmen op de nieuwe situatie.
De afgelopen periode was er onduidelijkheid wie precies over de twee verschillende onderdelen gaat.
ProRail is als spoorbeheerder verantwoordelijk voor de ontwerpen van de overwegen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de toeleidende wegen naar het spoor en nodigt u met deze brief uit voor het
participatietraject om deze wegen in te richten.
Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst geeft ProRail een toelichting op de ontwerpen van de
nieuwe spoorwegovergangen. Het tweede gedeelte van deze avond gaat over de aanpassing van de
wegen die leiden naar de overwegen.
Spoorwegovergangen
De afgelopen maanden is al veel gesproken en geschreven over de veiligheid van de nieuw in te richten
overwegen. Het ontwerp van de overwegen is door ProRail definitief vastgesteld en voldoet aan de
strenge veiligheidseisen van het ministerie. Wij weten dat er in de omgeving toch nog veel zorgen zijn
over de veiligheid. ProRail is daarom van harte bereid de ontwerpen toe te lichten en vragen te
beantwoorden.
Herinrichting verkeerssituatie
Bij de herinrichting door de gemeente van het gebied rondom de spoorwegovergangen staat de
veiligheid van alle weggebruikers voorop. Bij de herinrichting van wegen direct rond de
spoorwegovergangen kunt u denken aan maatregelen zoals hekjes, rijrichtingen en
snelheidsremmende maatregelen.
Graag willen wij de wegen herinrichten in samenwerking met betrokkenen uit de omgeving. Na de
bijeenkomst op 16 februari organiseren we per overwegomgeving ontwerpsessies. De uitgangspunten
van het ontwerpproces lichten wij toe op 16 februari. Tegelijkertijd zijn wij ook benieuwd naar uw
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ideeën daarover. Wellicht komen we met elkaar tot een nog beter ontwerpproces. De door ProRail
vastgestelde ontwerpen van de overwegen vormen hierbij wel het uitgangspunt.
Tenslotte
Aan het einde van deze avond heeft u de mogelijkheid u op te geven voor de ontwerpsessie(s) van uw
keuze. We hopen op een grote groep deelnemers!
In verband met de organisatie van de avond vernemen wij graag uiterlijk 31 januari 2017 via
e
secretariaatrob-slz@gooisemeren.nl of wij op uw komst mogen rekenen. Tot de 16 februari !
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

H. ter Heegde
Burgemeester
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