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Op 8 september 2022 ontvingen wij vragen van Lijst Riel Goirle over het ontwerpbestemmingsplan 

“Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw, fase 2” op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder 

treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden: 

 

Betreft Akoestisch onderzoek Wegverkeer - Van Besouw fase 2 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van 11 

woningen, liggend aan de Beeksedijk, wordt overschreden. Er wordt voorgesteld om hogere waarden 

te verlenen omdat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat door geluidluwe gevels ter 

plaatse van de achtergevel. 

Door vervanging van klinkers door stiller asfalt kan de geluidsbelasting met 6,6 dB worden 

gereduceerd.  

De lengte van de totale klinkerweg van begin Abcovenseweg tot het bruggetje is ongeveer 250 meter. 

De lengte van de klinkerweg behorende tot de Beeksedijk is ongeveer 140 meter. Vanuit financieel 

oogpunt wordt gesteld dat toepassing van geluidreducerend asfalt niet doelmatig is. 

 
De fractie van Lijst Riel Goirle heeft daarover onderstaande vragen: 
 
Vraag 1a: Wanneer staat vervanging van de klinkerweg Abcovenseweg | Beeksedijk op de planning?  

 

Antwoord: Het verhardingsbeheerplan 2021-2026 is vorig jaar vastgesteld. Op basis van dit plan wordt 

gekeken welke wegen de komende jaren aan vervanging toe zijn. Op dit moment staat vervanging van 

de klinkerweg Abcovenseweg/Beekseweg niet op de planning. In het akoestisch onderzoek staat ook 

dat dit niet nodig is, daarom hebben we een ontheffing voor het overschrijden van de 

voorkeursgrenswaarde verleend.  

 

 

Vraag 1b: Kan de klinkerweg dan worden vervangen door asfalt? 

 

Antwoord: Het is gezien de kosten voor zowel de aanleg als onderhoud van geluidreducerend asfalt 

niet aannemelijk dat de weg vervangen zal worden door geluidreducerend asfalt als vervanging van 

de weg in de toekomst aan de orde is. 
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