
Raadsinspraak Raadscie. B&V 4 dec. 2019, punt ‘stil asfalt’ 

Geachte wethouder en raadsleden, 

Ik spreek hier namens de Vereniging Wijkraad Hoogkerk, dat is dus namens de 

bewoners van Hoogkerk-Zuid, van Buitenhof en daarnaast heb ik ook mandaat 

gekregen te spreken namens bewonersvereniging Piccardthof. Wat wij hier nu 

gaan bespreken is een schokkende teleurstelling voor bewoners van 

Groningen-West. In 2014 hadden we met elkaar een goede oplossing bereikt 

voor de geluidsoverlast van de A7 bij Groningen-West. Jos Hillen, toenmalig 

directeur van de projectorganisatie AanpakRingZuid - van rijk, provincie en 

gemeente - sprak over ‘een gouden deal’ voor de bewoners van Groningen-

West. Er zou stil asfalt komen van Vrijheidsplein tot aan viaduct 

Roderwolderdijk, voor Stadspark, Buitenhof en Piccardthof langs én voor 

Hoogkerk-Zuid langs. Nu lijken er weer allemaal verschillende kwesties te 

ontstaan, van elkaar ontkoppeld, en dat is uitermate ongewenst! Maar nu toch 

even apart. Voor de geluidsoverlast bij Hoogkerk-Zuid is men al 35 jaar bezig 

aandacht te vragen. Bij het akoestisch gat bij het Koningsdiep ontbreekt iedere 

geluidswering en dat raakt een flink deel van de huizen in Hoogkerk, met de 

zwaar dominante windrichting zuidwestelijk. De laatste raadsbrief lijkt einde 

oefening voor Hoogkerk-Zuid en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Sinds 

wanneer moet een gemeente overigens een half miljoen betalen voor de 

afkoop van het onderhoudsprogramma van een snelweg van het rijk. Dan 

Piccardthof, waar men al bijna twintig jaar een toezegging heeft, dat de 

geluidswering daar verbeterd zal worden. Bij Buitenhof heeft CHP half werk 

geleverd. De geluidsdijk is doorneden door aanleg van de busafrit in 2016, er is 

een enorm geluidslek ontstaan, maar het wettelijk benodigde geluidsarm asfalt 

om dat op te vangen daar, heeft men ineens niet aangelegd, met beroept zich 

nu op een ontheffing voor de wet Geluidshinder door de bouw van de Ring 

Zuid. Welk bouwproject in Nederland mag 8 jaar lang krankzinnige herrie 

produceren, zonder enige wettelijke normering, waar kan zoiets? In 2014 

hebben we een permanente goede bronmaatregel van stil asfalt met alle 

partijen bereikt, bewoners zitten bepaald niet te wachten op herhaling van 

stappen, zoals wijzen naar andere overheden, zeggen dat het veel kost en 

verschuilen achter de geluidsdichte wet Geluidshinder. Wij vragen om 

permanente spoedige maatregelen voor de geluidsoverlast bij Groningen-West, 

dit kan niet eindeloos maar voortslepen! 

Wij wensen u veel wijsheid. 


