
Motie Doorgaande route Riel Lijst Riel Goirle 
 
De Raad van de Gemeente Goirle in vergadering bijeen op 12-05-2015 
 
Overwegende dat: 
* De doorgaande route in Riel een van de 4 prioriteiten uit het GVVP is 
* Het Collegeprogramma vermeldt onder 4.11 tweede bullit, dat deze 
werkzaamheden geprioriteerd worden op basis van IBOR en de daarbij behorende 
prioriteitsmethodiek (waaronder geluid- en trillingshinder.). 
* In het amendement van het CDA dd. 11 maart 2014 onder punt 4 en 5 sprake was 
van zowel geluid- als trillingsniveau.  
*In het bestuursakkoord vermeld staat:  
Met betrekking tot de doorgaande weg in Riel wordt eerst de door de raad 
vastgestelde (december 2013 en maart 2014) uitvoering ter hand genomen. Doel is 
het geluid- en trillingsniveau zodanig te beperken dat het binnen de wettelijke 
normen valt. Eén jaar na oplevering zal worden geëvalueerd of de aanpassingen 
resultaat hebben gehad. Zo niet dan zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd 
om tot een oplossing te komen. Hierbij zal tevens de vergelijkbare problematiek in 
de Molenstraat en Bergstraat worden betrokken. 
* Lijst Riel Goirle onlangs via Echt Riel uw voornemens t.a.v. de doorgaande route 
onder ogen kreeg  
* LRG het goed vindt, dat Echt Riel hierbij betrokken wordt. 
* LRG constateert dat in dat voorstel geen sprake is van onderzoek en evaluatie naar 
geluidshinder en geluidsniveau. Er is alleen sprake van trillingshinder en 
trillingsniveau. 
* LRG hierover in de vergadering van 07-04-2015 vragen heeft gesteld 
* Het college in antwoord daarop schriftelijk laat weten geen onderzoek te willen 
doen naar de geluidshinder.  
* Er daardoor sprake is van een onvolledig onderzoek en een onvolledige evaluatie. 
 
Draagt het college op 
• Het geluidsniveau en de geluidshinder(overlast) te onderzoeken. 
• Het geluidsniveau en de geluidshinder bij de evaluatie te betrekken. 
• Aan de hand van de uiteindelijke evaluatie passende maatregelen ter 

voorkoming van geluids- en trillingshinder te treffen indien deze door het 
onderzoek worden aangetoond 
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