
STICHTING GELUIDSOVERLAST GOIRLE A58 
Opgericht: 16 april 2019 
KvK-nummer: 74644211 

Bank: NL60 RABO 0342 3280 77 
Secretariaat: rcuypers@daedalus.nl 

 
Datum: 30 juni 2022 
Ref.: RCQ 

 
 

Geachte leden van de gemeenteraad van Goirle, 
 
Zoals u waarschijnlijk bekend, is de Stichting Geluidsoverlast Goirle A58 opgericht na 
jarenlange klachten over ernstige geluidshinder van het verkeer op de A58. Onze stichting 
vertegenwoordigt ruim 100 donateurs en daarnaast tientallen sympathisanten. De 
oprichtingsdatum in 2019 was een formaliteit om zodoende als Stichting als één 
gesprekspartner naar de gemeente Goirle te kunnen optreden. 
 
In de loop der jaren hebben wij veel informatie ingewonnen en onderzoek gedaan naar de 
gemaakte afspraken in de (deel)bestemmingsplannen Surfplan/Boschkens/Bakertand; in 
alle plannen/studies wordt gesproken over een aaneengesloten geluidswerende 
voorziening langs de A58. Deze belofte is niet gestand gedaan door de gemeente. 
 
Intussen hebben wij een breed kennisnetwerk opgebouwd op het gebied van 
geluidsoverlast en mogelijke oplossingen daarvoor. Met deze informatie hebben wij 
regelmatig bij de gemeente aangeklopt om met behulp van de door ons verworven kennis 
een oplossing te faciliteren. Tot op heden voelen wij ons door de gemeente niet gehoord.  
 
Wel zijn we begin 2021 betrokken bij het opstellen van de vraagstelling voor een 
voorgenomen onderzoek naar geluidsoverlast door het verkeer op de A58 in de toen 
geldende situatie. Dit plan is destijds niet uitgevoerd. Bij monde van wethouder mw T.v.d. 
Wiel: “In afwachting van de Basisgeluidsemissiekaart is het niet zinvol om verder te gaan 
met de casus Stichting Geluidsoverlast Goirle A58” was het antwoord van B&W richting de 
Raad. Naar onze stichting was het antwoord: We wachten de nieuwe Omgevingswet/BGE 
af.  
 
Op 8 maart 2022 heeft uw Raad de motie “Onderzoek geluidswal A58 & Barbara Benzpark” 
met algemene stemmen aangenomen. Hierin wordt het college o.a. verzocht – i.o.v. met 
de Stichting Geluidsoverlast Goirle A58 – de in 2021 opgestelde onderzoeksvragen te 
actualiseren. Wij zijn als stichting hiervoor door het college niet benaderd.  
 
De VVD en Gezond Verstand Goirle-Riel hebben dat wel gedaan. Tijdens een onderhoud 
met deze twee partijen hebben wij met onze kennis en netwerkrelaties de voorliggende 
“Onderzoeksopdracht geluidsvoorzieningen A58 ter hoogte van Barbara 
Benzpark/Tilburgseweg e.o.” geanalyseerd en getoetst aan de actuele situatie. 
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Wij missen in de onderzoeksopdracht echter nog de volgende vragen: 
 

• Is de Tilburgse geluidswal conform afspraak goed gebouwd en absorbeert die het 
verkeersgeluid richting Goirle? Of reflecteert deze wal het verkeerslawaai richting 
Goirle? Kan het geluid van de verticaal geplaatste wal aan Tilburgse zijde 
gereduceerd worden door plaatsing van zonnepanelen? 

• Meer onderbouwde aandacht en richting gestuurd naar de opbrengsten van 
zonnepanelen op de aan te brengen geluidswerende voorzieningen aan Goirlese 
zijde. 

 
Graag verzoeken wij de gemeenteraad van Goirle vriendelijk bovenstaande vragen toe te 
laten aan de onderzoeksopdracht. Waarvoor dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stichting Geluidsoverlast Goirle A58: 
 
 
M.C. Cuypers-Quist, 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


