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Aan de omwonenden van het spoor in Overveen

Datum : 14 oktober 2019
Onderwerp : Informatieavond opwaardering spoor

Geachte heer, mevrouw,

U woont in de buurt van het treinspoor door Overveen. Misschien heeft u wel gehoord dat 

spoorbeheerder ProRail van plan is om de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort op te waarderen, 

zodat er meer treinen kunnen rijden. 

Op maandag 28 oktober organiseert de gemeente Bloemendaal  een informatieavond over dit 

onderwerp. U bent daar van harte welkom. Tijdens de informatieavond zijn ProRail en NS aanwezig 

om uw vragen te beantwoorden.

Spoorvervoerder NS wil vanaf 2020 in de zomermaanden met zes treinen per uur naar Zandvoort 

rijden (nu vier). Daarnaast biedt de opwaardering van het spoor de mogelijkheid om bij een beperkt 

aantal grootschalige evenementen, zoals de Formule 1 in Zandvoort, tot 10 treinen per uur naar 

Zandvoort te laten rijden. 

Het uitbreiden van de treincapaciteit is één van de middelen die de regio Zuid-Kennemerland 

inzet tegen het almaar groeiende autoverkeer naar de kust. Wij realiseren ons echter terdege dat 

extra treinen ook kunnen leiden tot meer hinder voor bewoners die vlak langs het spoor wonen. 

Ook zal de spoorwegovergang op de Bloemendaalseweg dan vaker dicht zijn. 

De afgelopen maanden hebben wij hierover veel (vaak technische) vragen gekregen. ProRail en NS 

zijn de aangewezen partijen om deze vragen te beantwoorden.

Datum en tijdstip informatieavond: maandag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 

19.00 uur), locatie: gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen.

Wilt u aangeven of u aanwezig bent via: voorlichting@bloemendaal.nl. Wilt u in uw e-mail 

aangeven met hoeveel personen u komt en welke vragen u eventueel wilt stellen? 

NB Deze informatieavond gaat niet over de bereikbaarheid van de Formule 1. Zandvoort werkt aan 

een mobiliteitsplan en moet dit uiterlijk 1 december 2019 klaar hebben. 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders

Henk Wijkhuisen

wethouder
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