Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het
rangeeremplacement Kijfhoek. Bijgaand ontvangt u het dertiende bericht.
Incidenten
In januari 2019 zijn er enkele meldingen binnengekomen. Een deel van de meldingen heeft
betrekking op voorvallen zonder gevaarzetting. Voor wat betreft de remsloffen zie hieronder
de uitleg van ProRail.
Logboek
Conform afspraak treft u hierbij ook het bijgewerkte logboek van de voorvallen en incidenten
aan (zie bijlage). Om ook onze inwoners heldere informatie te verschaffen, zal deze versie
van dit logboek op de gemeentelijke website worden geplaatst en ook aan onze
buurgemeenten worden gemaild.
Remsloffen
De afgelopen maanden is geconstateerd dat op Kijfhoek meerdere afwijkingen met
remsloffen hebben plaatsgevonden. Zoals u weet zijn remsloffen als maatregel aanwezig om
de wagons tot stilstand te brengen. Om de werking van remsloffen te verbeteren doet
ProRail sinds enige tijd onderzoek. Vanuit het Integraal Verbeterprogramma Kijfhoek (IVK) is
een deelproject ingericht dat zich volledig focust op deze remsloffen. ProRail laat onder
andere de interactie tussen remslof en spoorstaaf onderzoeken, voert testen uit met het
bijdruksysteem en gaat (na in december al ruim een kilometer te hebben vervangen) de
komende zes maanden zes km spoorstaaf vervangen om de ligging en werking van de
remslof te verbeteren.
Vanuit de gemeente Zwijndrecht is aan ProRail een planning van het gehele IVK gevraagd.
Wij hopen daar binnen 14 dagen meer inzicht in te krijgen. Via de update zult u op de hoogte
worden gehouden.
Onafhankelijk onderzoek
Op dinsdag 29 januari 2019 is een deel van de gemeenteraad, in een besloten sessie, door
Stichting Crisislab geïnterviewd omtrent het door hen uit te voeren onafhankelijk onderzoek.
Hierover wordt binnen de fracties door de aanwezigen teruggekoppeld.
Openbare oriëntatieavond
Op dinsdag 29 januari 2019 heeft een openbare oriëntatieavond plaatsgevonden. Hierover is
al vanuit de griffie gecommuniceerd. Ten aanzien van de openstaande vraag van ABZ naar
de bevoegdheden van het college van B&W en de burgemeester inzake Kijfhoek ontvangt u
een aparte brief van het college.
Communicatie
Via de gemeentelijke website www.zwijndrecht.nl/kijfhoek informeren wij inwoners en andere
betrokkenen over de ontwikkelingen rondom rangeerterrein Kijfhoek.
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