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PERSBERICHT
WIJNAND DUYVENDAK BESCHERMHEER “NEERVELDSWEG”
Het voormalig GroenLinks 2e Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft op maandag 25 mei 2009
voor de tweede maal een bezoek gebracht aan de bekende spoorwegovergang bij de
Neerveldsweg te Nieuwstadt. Hij deed dit op uitnodiging van Stichting De Groene
Sporenwolf. Een van deze zaken waar de Stichting zich zeer intensief mee bezig heeft
gehouden was de dreigende sluiting van de overweg aan de Neerveldsweg. Via de
GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren werd Wijnand Duyvendak ingeschakeld
en die heeft zich in de Tweede Kamer, samen met zijn toenmalige fractieassistente Saeda
Moorman, met succes sterk gemaakt voor het openhouden van de Neerveldsweg. De
overweg is inmiddels omgebouwd tot AHOB en blijft definitief open.
Wijnand Duyvendak hekelde bij zijn bezoek aan Nieuwstadt nogmaals het onbegrijpelijke beleid
dat spoorwegbeheerder ProRail jarenlang gevoerd heeft met betrekking tot overwegen als de
Neerveldsweg: “gewoon dichtgooien is de goedkoopste en veiligste oplossing”. Hij roemde de
samenwerking met en de informatievoorziening richting de Tweede Kamer door Stichting De
Groene Sporenwolf en de GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren. Volgens Duyvendak
heeft de gang van zaken rond de Neerveldsweg er mede toe bijgedragen dat ProRail haar beleid
ten aanzien van dit soort overwegen drastisch herzien heeft.
Evert Masthoff, voorzitter van Stichting De Groene Sporenwolf, dankte Wijnand Duyvendak voor
zijn tomeloze inzet in de Tweede Kamer waar het de Neerveldsweg betrof en voor het feit dat hij
daardoor deze overweg tot de bekendste van Nederland heeft verheven. Onder aanbieding van
een grote op canvas afgedrukte groepsfoto, die gemaakt is bij het 1e bezoek aan de
Neerveldsweg (maart 2007), werd Wijnand Duyvendak benoemd tot “Ere-bestuurslid” van
Stichting De Groene Sporenwolf.
GroenLinks-fractievoorzitter in de raad van Echt-Susteren, Jos Meeuws, roemde de bijdrage van
toenmalig fractieassistente Saeda Moorman die de enorme informatiestroom vanuit EchtSusteren tot hapklare brokken verwerkte die dan vervolgens door Wijnand Duyvendak in de
Tweede Kamer konden worden uitgedeeld. Hij riep wel op tot waakzaamheid (“Met een firma als
ProRail en de huidige locale en landelijke politiek weet je maar nooit!”) en benoemde Wijnand
Duyvendak dan ook voor het leven tot “Beschermheer van de Neerveldsweg”.
Foto’s van de “plechtige” bijeenkomst aan de Neerveldsweg te Nieuwstadt zijn te vinden op
www.groenesporenwolf.nl en glecht-susteren.hyves.net

