Raadsbesluit
De raad van de gemeente Echt-Susteren,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren
d.d. 19 januari 2007;
gelet op het bepaalde in:
o De brief d.d. 4 december 2006 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat betreffende de overweg Neerveldweg;
gezien het voornemen:
o Van de raad tot het streven naar het open blijven van de overweg Neerveldweg;
o Van ProRail om gezamenlijk met de Gemeente Echt-Susteren tot een oplossing te komen van de
discussie over de status van de overweg Neerveldweg;
o Van ProRail en de gemeente een voorstel voor te leggen dat recht doet aan de belangen van beide
partijen.

besluit:
o Tot het intrekken van het besluit van de raad van 23 december 2004 betreffende het opheffen van
de overwegen Funkelweideweg en Neerveldweg waarmede de objectovereenkomst d.d 22-122004 nr 40000467 eveneens zijn rechtsgeldigheid verliest en wordt beëindigd.
Deze intrekking heeft geen betrekking op uw besluit tot het onttrekken van de openbaarheid van de
Neerveldweg voor zover deeluitmakend van de spoorwegovergang Neerveldweg omdat dit besluit
inmiddels onherroepelijk is geworden;
o Gelijktijdig met het intrekken van genoemd besluit wordt besloten tot het handhaven van het
opheffen van de overweg Funkelweideweg en tot het openblijven van de overweg Neerveldweg;
o Tot het met en op verzoek van zowel ProRail en gemeente openbaar verklaren op grond van de
Wegenwet van het weggedeelte van de Neerveldweg voor zover deeluitmakend van de
spoorwegovergang Neerveldweg;
o Tot het openbaar verklaren van het weggedeelte van de Neerveldweg voor zo ver gelegen binnen
de spoorbaan van de overweg Neerveldweg;
o In te stemmen met de bouw van een AHOB voor voetgangers en fietsers voor risico en gedeelde
rekening van ProRail waarvoor een vast krediet ter beschikking wordt gesteld van € 125.000,00;
o Accoord te gaan dat ProRail en de gemeente de tot nu toe gemaakte kosten in verband met het
realiseren van een verbinding ter hoogte van de overweg Neerveldweg elk voor eigen rekening zal
nemen;
o De bijdrage aan de AHOB € 125.000,00 en ondoelmatige kosten fietspad Neerveldweg € 61.916,57
worden gedekt uit het budget Fietspad Neerveldweg € 120.000,00, de verkoop van perceel NST02
sectie F nummer 774 € 40.000,00 en onderhoud wegen 2007 €26.916,57;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 01 februari 2007.
De raad voornoemd,
de griffier,

de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

mr. E. Schaftenaar

