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Telefoon: 0800 – 7767 245

Betreft: afsluiting overweg Lintjesweg Geleen

Geachte heer/mevrouw,
Vrijwel dagelijks gebeuren er in Nederland bijna-ongevallen op onbewaakte overwegen.
Geregeld gaat het echt fout, en vindt er echt een aanrijding met een trein plaats. Ook op de
Lintjesweg doen zich regelmatig gevaarlijke situaties voor. Dit voorjaar heeft er nog een
aanrijding plaatsgevonden met een scootmobiel. In mei is een echtpaar echt bijna aangereden.
Onbewaakte overwegen zijn in deze tijd (veel treinen, die snel rijden) niet meer van deze tijd.
Daarom heeft ProRail gezamenlijk met de gemeente en de provincie Limburg besloten om
deze overweg zo snel mogelijk af te sluiten. In deze brief leest u meer hierover.
Afsluiting Lintjesweg
ProRail sluit de onbewaakte overweg aan de Lintjesweg op 10 juli 2019 voor iedereen definitief
af met een hekwerk. De gemeente stelt twee omleidingsroutes in met gele borden. ProRail legt
tijdelijk op eigen kosten een alternatief wandelpad aan voor wandelaars, totdat ProRail twee
tunnels aan heeft gelegd.
Programma Niet Actief beveiligde Overwegen
De afsluiting van de onbewaakte overweg aan de Lintjesweg is onderdeel van het programma
‘Niet Actief Beveiligde Overwegen”. Dit programma is in gang gezet door de staatsecretaris
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met ProRail als reactie op
ongevallen op onbewaakte overwegen in het land. Binnen enkele jaren moeten alle
onbewaakte overwegen zijn aangepakt. In dat kader zijn er al afspraken tussen ProRail en
gemeente gemaakt over de ondertunneling van de spoorweg aan de Lintjesweg. De
voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart en de realisatie van deze
ondertunneling is gepland in 2020 - 2021. Tot die tijd wordt de huidige overweg afgesloten
vanwege de veiligheid.
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ProRail op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of
bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij
noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.
Met vriendelijke groet mede namens de provincie Limburg,
Wendy de Wild
Directeur Regio Zuid
ProRail

