Van: Vereniging Wijkraad Hoogkerk
Aan: Gemeenteraad Groningen
Betreft: Aanleg geluidsscherm Buitenhof langs de A7, Ons kenmerk: 2021004
Hoogkerk, 10 april 2021
Geachte heer/mevrouw,

Om uw mening goed te kunnen vormen, brengen wij graag de volgende 10 punten onder uw
aandacht:
1.

Niets doen is geen optie! De geluidsoverlast door de A7 bestaat al 24 jaar en blijft steeds in
stand door ontheffingen en door rekenmodellen die de werkelijkheid geweld aandoen.
2. Al vanaf 1998 is actie door onze wijk gevoerd (met als voorman Rutger Noordam en met de
VWH) voor maatregelen tegen het verkeerslawaai van de A7.
3. Op 9 oktober 2013 is door de voltallige Raad een motie aangenomen waarin werd
opgeroepen maatregelen te nemen tegen het feitelijk verkeerslawaai.
4. Heden ligt er in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek: dit WMA-rapport
bevestigt de feitelijke en de ervaren geluidsoverlast. Conclusie: door geluidsoverlast is de
leefkwaliteit ‘zeer matig’ (objectieve GES score) en niet vergelijkbaar met elders in Stad.
5. Onze leefkwaliteit zal door geluidsbelasting in 2030, zelfs mèt (dubbellaags) ZOAB, nog
steeds als ‘matig’ te kwalificeren zijn (zie par. 8.3 rapport WMA).
6. Pas met een volledig geluidsscherm van 1.50 meter hoog, vanaf de Atletiekbaan tot aan
Hoogkerk (Variant 2 uit rapport WMA), voldoet de geluidbelasting inclusief ZOAB weer aan
de wettelijk norm van 50 dB, resulterend in een leefkwaliteit ‘redelijk’.
7. Variant 2, volledige afscherming, biedt een doelmatige en blijvende oplossing. Variant 1,
afscherming busafrit Hoogkerk, is een goede start maar lost het probleem niet op.
Duurkoop!
8. Een geluidscherm is ook voor de bedrijven langs de A7 een optie; zij willen samen met ons
als bewoners zoeken naar een goede oplossing en willen eventueel investeren (dd overleg
7-4-’21 met bedrijvenpark WEST).
9. Een alternatief geluidscherm met zonnepanelen verdient zichzelf terug, zie
bijvoorbeeld: https://solarhighways.eu. Marktpartijen kunnen mee investeren.
10. Niets doen is geen optie! Bewoners kunnen dit niet langer verdragen noch accepteren!
Vraag wethouder Philip Broeksma om in actie te komen. Vraag om een dekkingsvoorstel
voor de zomervakantie. En onderzoek hierbij ook duurzame alternatieven en
financieringsmogelijkheden.

Hoogachtend,
Henk Pieter Bouma, Emily Posthumus, Dick Specht, Renée Peterson, bewoners Buitenhof
Namens het VWH-bestuur, Ronald Kenter (voorzitter VWH) en Rutger Noordam (bestuurslid VWH).

