
 

 

Persbericht 
“Hoevelaken” wint Gouden Decibel Award 

Op het op 5 november gehouden congres van de Stichting Geluidshinder zijn awards 
uitgereikt aan instanties en bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de 
bestrijding van geluidshinder. Voorzitter Rob Wesselingh van de Stichting Hoevelaken 
Bereikbaar en Leefbaar ontving de Gouden Decibel Award voor Actiegroepen uit handen van 
dagvoorzitter Ed Nijpels. De Stichting had ook meegedongen naar de publieksprijs en 
eindigde daar als derde. 

Aan de award is door sponsor Sensornet een prijs verbonden die bestaat uit het uitvoeren 
van een geluidmeetprogramma in de gemeente Nijkerk. Dat komt volgens de Stichting zeer 
goed van pas en zij zullen daarover besprekingen voeren met sponsorbureau en de Nijkerk 
wethouders van Infrastructuur en Milieu over hoe dit programma het best kan worden 
ingericht. 

Het winnend voorstel van de Stichting behelst aanpassingen op de wet Geluidshinder 
SWUNG voor een meer eerlijke verdeling van de bescherming tegen geluidsoverlast bij 
reconstructies van wegen.  Nu krijgen woningen die al bescherming genieten vaak extra 
voorzieningen terwijl woningen met een veel hogere overlast soms niet voor bescherming in 
aanmerking komen!  En aangezien hoge geluidsbelastingen tot ernstige 
gezondheidsklachten leiden dient dat zoveel mogelijk te worden voorkomen.  

De Stichting heeft de tweede kamer in het voorjaar al een voorstel tot wetaanpassing 
aangeboden en hoopt dat het toekennen van deze award een extra impuls mag geven tot 
het implementeren daarvan.  En het hoopt bovendien dat het de Gemeente Nijkerk en de 
Provincie Gelderland mag prikkelen tot nog meer inspanningen op dit vlak ter bescherming 
van haar inwoners zodat het uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van de gewenste 
geluidsbescherming langs de A28 in de gemeente Nijkerk als Knooppunt Hoevelaken in de 
komende jaren op de schop gaat. 

De stichting dankt in het bijzonder haar bestuurslid Joyce Ramsbotham voor de creatieve 
wijze waarop zij het voorstel heeft ontwikkeld en dankt ook de vele supporters die op het 
voorstel van de stichting hebben gestemd. 
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