Werkgroep Nijkerkerstraat/ Westerdorpsstraat
Westerdorpsstraat 78
3871 AZ Hoevelaken
Tel 033-25 375 28
Betreft: Planstudie Hoevelaken peiling eisen en wensen Nijkerk zonder geluid
.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Nijkerk.
Geachte College,
We zijn weer hier, wij de werkgroep Westerdorpsstraat/Nijkerkerstraat .
N.a.v.de peilnota: Planstudie Hoevelaken: peiling eisen en wensen Nijkerk
zonder geluid. We missen een aantal aandachtspunten in paragraaf 4 , geluid.
We maken ons zorgen:
- Er is nog geen eis of wens geformuleerd tegen geluidoverlast in ons gebied.
- We missen in de peilnota aandacht voor het geluid van de onderliggende
wegen. In de Richtlijnen voor het MER staat (bl 42) “Schenk in de MER, voor
zover van toepassing, aandacht aan de cumulatie van geluidbelasting van de
weg en geluidbelasting van overige geluidsbronnen. Dat is nog niet gedaan.
Hoe gaat u daarmee om?
- We missen informatie over het MMA. Welke voorwaarden hebt u bij RWS
neergelegd voor het MMA?
- We missen een concreet budget.
De tijd dringt tot concrete stappen U schrijft het en wij vinden dat ook en er
staat veel op het spel. Daarom zijn we hier.
Daarom herhalen we nogmaals de ernst van onze situatie en wat we van u onze
bestuurders verwachten.
De situatie:
Een groot aantal projecten ging aan deze planstudie voor het Knooppunt
vooraf. Tot 4 x toe is in ons gebied de salamitactiek toegepast. En bij ieder
project gold de geluidsbelasting mag met 2 DB toenemen zonder dat er extra
maatregelen nodig zijn
De geluidbelasting van de woningen ligt inmiddels tussen 60 en 67 Db.
Een geluidsoverlast die maakt dat buiten werken, buiten zijn
irritaties/spanning veroorzaakt, ongemak en daardoor niet meer gezond is.

Terwijl buiten zijn en bewegen fundamentele voorwaarden voor een goede
gezondheid zijn. Ook slapen met open ramen is niet te doen.
In de peilnota staan mooie woorden. Zoals, in het project is voorzien in
schermen en Dubbel ZOAB. Maar deze woorden klinken zuur voor ons de
bewoners van de Westerdorpsstraat en Nijkerkerstraat. Mensen die wonen in
een bestaande situatie. U weet dat er een grote ongelijkheid bestaat in de wet,
wat betreft geluidbescherming van bestaande of nieuwe situaties. Bijv. onze
situatie tegenover Vathorst of Corlaear.
En u en ik weten ook dat de minister bij de reconstructie van het Knooppunt
alleen de minimale eisen van de wet laat uitvoeren!
Dus vallen wij weer buiten de boot m.a.w. buiten bescherming. Of is onze
conclusie daarover niet correct?
Verder geeft de minister in de wet SWUNG , bij het vaststellen van de GeluidProductie-Plafonds ,GPP, een ruimte van 1,5 DB. Zoveel mag het geluid in de
komende jaren weer omhoog gaan zonder maatregelen. De salamitactiek.
En uitzonderingen met meer verhoging, het blijkt in de nieuwe wet SWUNG
dat die ook weer tot de mogelijkheden behoren. Misschien wordt dat wat
moeilijker.
De minister neemt in de wet SWUNG ook geen verantwoordelijkheid voor de
onderliggende wegen.
De Nijkerkerstraat en de Westerdorpsstraat zijn gemeentelijke hoofdwegen . Er
komt steeds meer verkeer op deze wegen en dus ook steeds meer geluid en
dat wordt niet meegenomen in het geluidproductieplafond ( GPP).
In de peilnota wordt aan dit punt geen aandacht besteed.
Het MMA is een onderdeel van Mer 2 fase. RWS moet aan die richtlijnen
voldoen en zorgen dat een MMA wordt uitgevoerd. We lezen in de peilnota
niet welke voorwaarden of eisen u in het MMA opgenomen wilt hebben.
Bestuurders van Nijkerk en Hoevelaken wij verwachten van u dat u nu
verantwoordelijkheid neemt voor onze leefomgeving dat u het voor ons
opneemt. Concreet geld beschikbaar stellen voor ons, missen we nog in uw
beleid.
Wij willen:
Dat u de verantwoordelijkheid op u neemt om te bereiken dat Knooppunt
Hoevelaken wordt gerealiseerd met geluidsbescherming voor de
Westerdorpsstraat/Nijkerkerstraat. Een structurele aanpak waarbij de DB’s

duidelijk omlaag worden gebracht en waarin rekening is gehouden met alle
geluidsbronnen.
Dat u kiest voor een structurele aanpak zodat de hele cluster van woningen op
de Westerdorpsstraat beschermd wordt.
Dat de Nijkerkerstraat , gebied van de gemeente Amersfoort, wordt betrokken
in die structurele aanpak er een deel van wordt, dat lijkt ons voordeel te
geven. Krachten en geld bundelen kan toch tot meer rendement leiden. Wij
vragen dringend uw inzet daarvoor bij de gemeente Amersfoort.
Geacht college: gaan voor een gezond leefmilieu is een diepte investering.
Ga voor uw burgers. Ga voor gelijke Monniken, gelijke Kappen.
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