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Geacht college, leden, bestuur en directie.

Ik maak me ernstig zorgen over de verhalen die afgelopen vrijdag werden verspreid door de media 
over de bereikbaarheid van het Noorden over het Spoor. Men geeft aan dat de treinen sneller zullen 
gaan rijden en dat daar dan winst zou zijn te behalen in de tijd.

Ik heb een perceel landbouwgrond gelegen aan de Oostkant van de spoorlijn Beilen-Assen die ik 
alleen kan bereiken door een onbewaakte spoorovergang te passeren. Indertijd is de spoorlijn 
aangelegd voor treinen met een max van 80 km/uur. Inmiddels is deze snelheid al verhoogt naar 140 
km/uur. Maar de onbewaakte overgangen zijn niet aangepast. Mijn onbewaakte overgang ligt aan 
de Beilerweg 9414 TK te Hooghalen ter hoogte van nummer 26. Nu ben ik al 4 jaar bezig met ProRail 
(eerst mijn ouders) om deze veiliger te krijgen. Twee jaar geleden is er een bureau ingeschakeld door 
ProRail om een oplossing te bedenken. Je hoort niks meer en dus geen oplossing voor dit probleem. 
Dit heeft een smak geld gekost. De overgang ligt in een knik in het spoor, dus er is weinig uitzicht als 
je er met een tractor of personen auto over heen moet. En hier komen nogal eens werknemers 
overheen per auto en/of tractor omdat zij in de Lelie of Tulpen teelt aan het werk zijn. De 
spoorsloten staan vol met begroeiing waardoor het zicht slecht is (hier wordt zo af en toe even de 
toppen afgezaagd, meestal na klachten). Je moet met je voertuig ongeveer 1 meter van de rails af 
staan om te kunnen kijken, (in ieder geval vanaf de Oostzijde)

Hoe is het mogelijk dat al jaren wordt geroepen: Er komen gelden binnen voor deze onbewaakte 
overwegen en dat er verder niets gebeurd. Waarom daar geen lichten plaatsen dan is deze in ieder 
geval opgelost. Het vooronderzoek heeft al meer gekost dat de verkeerslichten zullen gaan kosten.

Ik vind dat zowel Provincie als Gemeente hier ook verder voor verantwoordelijk zijn en dat zij hier 
mee aan de slag moeten en dat zij ook ProRail moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het kan 
en mag niet zo zijn dat NS de treinen sneller laat lopen en de Provincie staat te juichen, de boer (en 
anderen) hiervoor grote risico's moet lopen. Het zijn iedere keer levensgevaarlijke acties om de 
spoorlijn over te steken. Ik maak me ernstig zorgen over de gezondheid van mijn gezinsleden, mijn 
werknemers en mijzelf.

Met vriendelijke groeten,

De Reimer B.V. Arjan Lammertink Oosthalen-4b 9414 TG Hooghalen


