
Geacht college,

Naar aanleiding van het dodelijk ongeluk vrijdag 23 juli op de 

spoorwegovergang van Wolfheze, wil ik u mede namens de 

dorpsbewoners van Wolfheze enkele vragen stellen die leven onder 

de inwoners:

1) Afgelopen jaar is met minimale kosten een kleine aanpassing 

verricht om de overweg iets te verbeteren voor de 

overstekende weggebruikers. Deze oplossing blijkt niet 

afdoende te hebben gewerkt helaas. Hoe denkt het college de 

situatie op korte termijn veiliger te maken? Te denken valt aan 

bijvoorbeeld het verlengen van de wachttijd voor de 

spoorbomen van 20 naar 30 seconden. 

Antwoord: We hebben in september 2020 de overweg samen 

met ProRail aangepast. Dat hebben we gedaan om de veiligheid  

in de tussentijd te verbeteren. We hebben dat in nauw overleg 

met gebruikers van de overweg gedaan om de behoeften van 

hen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

We zijn in gesprek met ProRail over mogelijkheden welke op 

korte termijn aanvullend genomen kunnen worden, zij 

overleggen hiervoor ook met Het Schild.

2) Er is een petitie gestart door inwoners van Wolfheze. Bent u 

bereid deze petitie te steunen en gewicht mee te geven richting 

Den Haag?

https://petities.nl/petitions/pas-de-spoorwegovergang-bij-

station-wolfheze-aan/signatures/22404260?locale=nl

Antwoord: We ondersteunen de petitie mbt de urgentie van het 

project en zijn in overleg met ProRail over de mogelijk tijdelijke 

aanpassingen die worden genoemd. 

3) Wat kan het college doen om zo snel mogelijk de tunnel te 

realiseren? Wat zijn de hobbels die er nog te nemen zijn voor 

een snelle besluitvorming?

https://petities.nl/petitions/pas-de-spoorwegovergang-bij-station-wolfheze-aan/signatures/22404260?locale=nl
https://petities.nl/petitions/pas-de-spoorwegovergang-bij-station-wolfheze-aan/signatures/22404260?locale=nl


Antwoord: Met name in het vlot doorlopen van procedures 

m.b.t. bestemmingsplan en grondverwerving, het overleg met 

de omgeving over het ontwerp van het openbare ruimte en het 

aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de 

provincie is de gemeente aan zet om vaart te maken. 

4) Bent u bereid om er bij de provincie het Rijk en Pro Rail op aan 

te dringen zo snel mogelijk aan de bouw van een tunnel te 

beginnen. Het is inmiddels 5 over 12.

Antwoord: Alle genoemde partijen zijn doordrongen van de 

urgentie om deze brede drukke overweg van een 

onderdoorgang te voorzien. Zij hebben daarvoor ook al de 

bijdragen gereserveerd. 

Annemiek Nijeboer

Partij Renkumse Dorpen


