
       

 
 
Motie aangaande:  geluidswerende voorzieningen A58 
 
 

De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 18 februari 2020 

 
 
Constateert dat: 

1. Er sinds de aanleg van de A58 klachten zijn m.b.t. geluidsoverlast van bewoners die 

(relatief) dicht bij die snelweg wonen; 

2. De intensiteit van die geluidsoverlast de laatste jaren is toegenomen door onder andere 

toename van het (vracht)verkeer; 

3. Het aantal klachten is toegenomen door uitbreiding van Goirle o.a. Boschkens Oost en 

West; 

4. Sinds de aanleg van de geluidswal langs de A58 door de gemeente Tilburg het aantal 

klachten wederom aanzienlijk is gestegen; 

5. In het plan de Bakertand een geluidswal is voorzien; 

6. De geplande geluidswal alleen (theoretisch) voldoende dekkend is voor de Bakertand; 

7. De hoogte van de geplande geluidswal lager is dan de huidige geluidswal aan Tilburgse 

zijde; 

 

 

Overwegende dat: 

1. Het college naar onze mening het probleem onderschat, te weinig initiatief heeft getoond 

in deze zaak waardoor er geen aantoonbare stappen zijn ondernomen om tot een 

oplossing te komen; 

2. Het feit dat een geluidswal is voorzien voor het plan de Bakertand gezien kan worden als 

een erkenning van de heersende problematiek mbt geluidsoverlast; 

3. Er zich nu een kans voordoet om in één keer alle geluidsoverlast van de A58 aan te 

pakken door gebruik te maken van de geplande aanleg van de geluidswal “Bakertand”; 

4. Dat de noodzakelijke extra geluidswal slechts ca. 500 meter is (totale afstand 1.700m 

minus 433m Sporenring en minus 755m geluidswal Bakertand). 

5. Toekomstige projecten als Bakertand Oost, Barbara Benz Park en mogelijke 

ontwikkelingen achter het Fratershuis, net als Bakertand gebaat zijn bij afdoende 

bescherming tegen geluid; 

6. Een geluidswal niet alleen bescherming biedt tegen geluid maar ook een goed middel is 

om bescherming te bieden tegen fijnstof en, indien juist ingericht, fijnstof kan reduceren 

of afbreken; 

 
  



       

 

Roept het college op: 

 

1. Om een financieel haalbaar en uitvoerbaar plan te presenteren voor het realiseren van 

een geluidswal, waaronder tevens verstaan kan worden andere bouwwerken die 

dezelfde functie hebben, aan de Goirlese zijde van de A58 waarbij: 

a. de geluidswal Bakertand / Sporenring in westelijke richting verlengd wordt tot 

tenminste 200m voorbij het viaduct over de Tilburgseweg; 

b. de geluidswal Bakertand in oostelijke richting verlengd wordt tot tenminste het 

punt waar de wegen Hoge Wal en Lage Wal op elkaar aansluiten; 

c. aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen aan “gaten” in de de reeds 

bestaande geluidswal / woningen aan de Sporenring; 

 
2. Te onderzoeken hoe het bouwwerk, of werken een positieve bijdrage kunnen leveren aan 

de energietransitie en klimaatadaptatie; 
 

3. De raad voor het zomerreces te informeren over de voortgang en de mogelijkheden; 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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