
Goedenavond raadsleden en wethouder,                                                13-04-2022 

Deze raadsinspraak is namens werkgroep Geluid A7 Buitenhof en 

bewonersorganisatie Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), waarbij de 

werkgroep is aangesloten. Opnieuw een heel nieuwe raad die zich mag buigen 

over het onvoorstelbaar langlopende probleem van de bewoners in de wijk 

Buitenhof. Na de unaniem aangenomen motie vorig jaar vragen wij u nu het 

werk af te maken! Grootste urgentie heeft eerst de snelle aanleg van een 

geluidsscherm van 350 meter om het akoestisch gat bij de busafrit A7 Hoogkerk 

te dichten. Breek dus het voorliggende raadsvoorstel daartoe niet open! Nog 

verder uitstel van aanleg van dat scherm als geluidswerende maatregel is voor 

de bewoners onduldbaar en onverdraaglijk! Vrijwel elk uur komt het bulderend 

lawaai inclusief bandengeluid met de dominante zuidwestenwind de huizen en 

slaapkamers binnen van veel bewoners in de Buitenhof.  

Het dichten van het ‘geluidsgat’ bij de busafrit is stap 1 in het raadsvoorstel, 

daar zijn wij heel blij mee! Maar de vervolgstap, geluidswering op de rest van 

het traject langs de wijk van de hoek van het Stadspark naar de busafrit, bij 

voorkeur via een zonnewal, dat is nog grotendeels een open eind in het 

raadsvoorstel. Het raadsvoorstel spreekt van benodigde additionele middelen 

bovenop de reeds gereserveerde 4 ton euro, maar hoeveel, en waarom niet 

meteen een voorstel daartoe?  

Het onderzoek van Adviesbureau WMA maakt duidelijk dat Buitenhof, gelegen 

in een komvorm aan de A7, geluidsoverlast van de snelweg ondervindt. 

Ruwweg vanaf twee kanten. Vanaf de kant waar de busafrit ongeveer ligt, maar 

óók stevig vanaf ongeveer de hoek van het Stadspark. Wij vragen de 

gemeenteraad nu de noodzaak uit te spreken van geluidswerende maatregelen 

op de rest van het traject, tussen busafrit en hoek Stadspark, en daarbij de 

gouden kans van een zonnewal op het gehele traject mee te nemen. Zonder 

deze wil en zonder additionele middelen komt het plan t.a.v. de vervolgstap in 

het raadsvoorstel, dus naast de aanleg van het scherm bij de busafrit, tot 

onmiddellijke stilstand! Wij vragen de gemeente daarom om financiering 

hierin, gezien de historie, zoals in onze brief van 10 april j.l. uiteengezet, en 

gezien de leefbaarheid van bewoners en ook personeel van de bedrijven. Met 

de keuze voor een zonnewal pakt de gemeente internationale 

verantwoordelijkheid bij het energie- en klimaatprobleem. Bovendien kan 

daarmee een geluidswerende oplossing overwogen worden tegen per saldo 



aanzienlijk verlaagde kosten. De toekomst in de Buitenhof is zonnig en stil!                                                                

Dank u. 


