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Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen
ProRail en de gemeente Gilze en Rijen willen de geluidsoverlast van het
spoor in Rijen verminderen door middel van geluidsmaatregelen zoals
raildempers, geluidschermen en gevelisolatie. In deze vijfde nieuwsbrief
over dit project geven we u de actuele stand van zaken.

Ontwikkeling van de Spoorzone Rijen en het mogelijke effect op geluidschermen
De gemeenteraad heeft op 8 juni 2015 de Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen vastgesteld. Daarin staan plannen om de verouderde
spoorzone flink te verbeteren, onder andere door
• aanleggen van een tunnel voor voetgangers en fietsers bij het station;
• verbeteren van het perron;
• verwijderen van het zogenaamde wachtspoor;
• verbeteren van de overweg Stationsstraat-Julianastraat;
• aanleggen van een tunnel voor alle verkeer in plaats van de overweg Oosterhoutseweg.
Foto: Dagpauwoog Design, Margot Wijbrans:
Spoorwegovergang Julianastraat/Stationsstraat

Belang voor de kern Rijen

Uiteraard kan de gemeente deze plannen alleen uitvoeren als andere organisaties zoals Prorail, het Ministerie en de Provincie daaraan willen meewerken en meebetalen. Dat zal een hele opgave worden, maar gelet op het grote belang van deze plannen voor de
kern Rijen en haar inwoners maakt de gemeente zich daar de komende tijd sterk voor. Dat betekent dat zij binnenkort met al die
organisaties aan tafel gaat.

Gevolgen voor de geluidschermen?

De gemeente en ProRail werken deze plannen in goede samenwerking verder uit. Daarbij wordt ook gekeken of die plannen gevolgen hebben voor de plaatsing en situering van de geluidschermen en hoe daarmee rekening te houden. We moeten immers
voorkomen dat we de geluidschermen plaatsen, maar dat we die over een paar jaar weer moeten verplaatsen of de hoogte moeten
aanpassen. We zijn tot nu toe uitgegaan van realisatie medio 2017. Dit vindt waarschijnlijk later plaats, maar zeker weten doen we
dat nu nog niet. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Info spoorzone

Informatie over de ontwikkeling van de Spoorzone kunt u op werkdagen krijgen bij Hans Overbeeke via 140161. Actuele informatie
vindt u ook op www.gilzerijen.nl/projecten/spoorzone

Info schermenproject

Op gezette tijden ontvangt u van ons een nieuwsbrief over de voortgang van het
schermenproject.
Heeft u tussendoor nog vragen? Volg ons op www.gilzerijen.nl/spoor. Daar vindt u de
nodige informatie. Wij houden deze pagina actueel. Kunt u daar niet vinden wat u zoekt,
dan kunt u bellen naar de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer
0800 – 776 72 45 of contact opnemen via het contactformulier op de website
www.prorail.nl/contact.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van
Prorail en de gemeente Gilze en Rijen.
Wij verspreiden deze nieuwsbrief onder
2.000 adressen in de omgeving van het
spoor in Rijen.

