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Onderwerp: Geluidsscherm driegatenbrug tussen de derde boog en de dwarswatering. 
 
 
Geachte Raadsleden, 
  
Bij deze wil ik mijn zorg uitspreken over de tekst die is verschenen in het uitvoeringsbesluit inzake de 
hoogte van het geluidsscherm tussen de derde boog en de Dwarswatering. In het voor liggende 
uitvoeringsbesluit staat een hoogte aangegeven van 90 cm.  
In het verleden is meerdere malen minimaal twee meter meegedeeld. In meerdere, met het 
klankbord, gedeelde stukken is deze hoogte genoemd. Hieronder een opsomming. 
  
- Geactualiseerde kaderbesluit van september 2020 wordt gesproken over twee meter.  
- Ook in 2019 namelijk op 28 Januari is er in het conceptplan gesproken over een  2 meter hoog 
geluidsabsorberend scherm langs de noordzijde van de oude      spoorbaan “vanaf de boogwoningen 
tot en met de dwarswatering”. 
- April 2021 is er nog een tekening verschenen met een hoogte van 2 meter. 
  
Waar komt 90 cm vandaan???? 
  
In het verleden is veel tijd gestoken door de klankbord Driegatenbrug in het overtuigen van de raad 
dat de berekende geluidswaarden voor de wijk Driegatenbrug niet stroken met de beleving in de 
wijk. De berekening op basis van een model waarvan wij in het verleden hebben afgesproken dat dat 
geen recht doet aan de specifieke geluidsbeleving door bebouwing met daartussen openingen.  
  
Hoe is het mogelijk dat in het geactualiseerde kaderbesluit gesproken wordt van 2 meter en dat in 
het uitvoeringsbesluit opeens 90 cm staat. Wederom worden om 5 minuten voor twaalf de bakens 
verzet en worden bewoners buitenspel gezet. (Iets wat ook gebeurde bij de torenflat op het ROC 
terrein) 
  
Ik zou het een schande vinden als de raad met het uitvoeringsbesluit met daarin 90 cm hoogte voor 
de geluidswering tussen boog drie en de dwarswetering instemt terwijl er in het zeer korte verleden 
iets anders is afgesproken en gecommuniceerd. De geloofwaardigheid staat onder druk! Dus doe er 
wat aan. 
 
M.v.g. 
  
Toon Driessen 
 


