
Huiskamergesprek geluidsmaatregelen spoor (Woningen Kleine Vospad/Sportparkweg)

Aanwezig:
 Bewoners:  5 bewoners
 ProRail:                      Frans van Wegen
 Gemeente:                Johan Stabel.

De informatie in dit verslag is aanvullend op de presentaties die op de eerste avond gehouden zijn.
Ze zijn te vinden op www.gilzerijen.nl/spoor. Het verslag is een korte en zakelijke weergave van
hetgeen gezegd is tijdens het huiskamergesprek.

Geluidsreducerende maatregelen
We hebben een akoestische berekening van de geluidsbelasting per gevel gemaakt en hebben deze
geclusterd per gebied. Op basis hebben we de reductiepunten berekend, die bepalend zijn voor de
hoogte van het budget en de te nemen geluidsmaatregelen. Hierbij kijken we of de
geluidverminderde maatregelen voldoende zijn in de volgorde:
 Bronmaatregelen (raildempers)
 Overdrachtsmaatregelen (schermen)
 Maatregelen aan de woning.

ProRail geeft aan dat de woning Kleine Vospad 3 een aparte situatie betreft. Volgens de
berekeningen is een hoogte van 4,5 meter doelmatig. Omdat de woning naast een overweg ligt,
moet het scherm stapsgewijs worden opgebouwd. Het gaat hier wel om een overweg die uitsluitend
voor ongemotoriseerd verkeer is bedoeld. Hoe de opbouw van het scherm er uiteindelijk uit komt te
zien is nog niet bekend.

De woning  Sportparkweg 27 (voorheen Atalanta 63) is een zogenaamde BSV woning. De
geluidsbelasting was in het verleden hoger dan 65 dB. ProRail maakt nieuwe berekeningen om na te
gaan of voor deze woning aanvullende voorzieningen nodig zijn.

De mantelzorgwoning aan Kleine Vospad is nog niet meegenomen in het onderzoek. Momenteel zijn
juristen van ProRail met een onderzoek bezig of deze woning wel mag worden meegenomen. Als dit
wel het geval is dan heeft dit gevolgen voor het scherm. Er is dan meer budget om het scherm te
bouwen.

Een bewoner vraagt aandacht om het hekwerk door te trekken bij de overwegen. ProRail geeft aan
dat dit zeker wordt meegenomen bij de uitvoering.

Stemming
Alle bewoners geven aan dat zij akkoord gaan met het voorgestelde scherm. Een bewoner voegt hier
nog aan toe om het scherm door te trekken tot voorbij de woning Kleine Vospad 7.
De bewoners geven de voorkeur aan een kokosscherm met begroeiing.

www.gilzerijen.nl/spoor


Vervolg
Na alle bijeenkomsten maken we een inventarisatie van de wensen van de omwonenden. Aan de
hand hiervan maakt de gemeente een voorstel. In januari 2014 wordt dit voorstel in de
raadscommissie behandeld en in februari 2014 in de gemeenteraad.

Alle informatie plaatsen we ook op de internetpagina’s van ProRail en de gemeente.


