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Geacht college, 

De VVD fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op onderstaande vragen 

m.b.t. de geluidsoverlast A58. 

Leidraad bij de vragen is het overzicht van augustus 2019 van de Stichting 

Geluidsoverlast Goirle A58,’Gemeente Goirle: Documenten en 

Bestemmingsplannen Boschkens’ (zie bijlage). 

Zoals uit het overzicht blijkt, is er volgens de stichting al lang voor het plaatsen 

van het metershoge glazen T geluidsscherm sprake van geluidsoverlast door de 

A58. Feitelijk lopen er 2 zaken door elkaar. De geluidsoverlast die al jaren wordt 

ervaren en de geluidsoverlast ten gevolge van het plaatsen van het T scherm.  

Met uw antwoorden kunnen wij ons een beter beeld vormen over wat er precies 

speelt vanaf 1998. Dit vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek dat de 

gemeente Tilburg heeft laten uitvoeren m.b.t. de geluidsoverlast na plaatsing 

van het T scherm en waarvan wethouder Schellekens heeft toegezegd deze in 

week 35 aan te leveren. Naar aanleiding van de resultaten van de 

geluidsmetingen zullen wij ons verder beraden. 

Vragen m.b.t. overzicht van de stichting: 

1. Ad. 1 Wij verzoeken u ons inzage te geven in het convenant uit 1998 inz. 

Ruilverkaveling Tilburg vs Goirle. 

2. Ad.2 In een brief aan de “oude” bewoners” schrijft Goirle: “Langs de 

Rijksweg realiseert Goirle zo mogelijk een gebouw of anders een scherm 

dat het geluid weert voor het achterliggende woongebied”.  

Is dit juist en zo ja, waarom is er dan nooit een geluidswerende 

voorziening gekomen? 

3. Ad.3 Is aan het hier gestelde volgens u voldaan? En zo nee, wat is 

daarvan de reden? 

4. Ad.4 Door het verdwijnen van Huize de Bocht zou de geluidsoverlast door 

de A58 zijn toegenomen. Is dat bij u bekend? 

Wij willen graag weten hoeveel Db daar nu gemeten wordt en hoeveel het 

was in de tijd dat Huize de Bocht er nog stond. 

5. Ad.5 Waarom is het advies niet opgevolgd (akoestisch onderzoek maart 

2001) om een 16 m hoog scherm/(kantoor)gebouw aan de zuidzijde ter 

hoogte van het viaduct te realiseren om te dienen als geluidsscherm? 

 

 



Tot slot: 

1. Wij verzoeken u ons inzage te geven in de afspraken die er zijn gemaakt 

met de gemeente Tilburg als er sprake zou zijn van een toenemende 

geluidsoverlast na de bouw van het metershoge glazen T geluidsscherm in 

2016.  

2. Feiten en constateringen 

Punt 4. De aarden geluidswal die nu wordt aangelegd krijgt een hoogte 

van 6 meter i.p.v. 9 meter. 9 meter zou te duur zijn!  

Is er, voordat hiertoe is besloten, nagegaan wat het effect is van de 

verlaging op de geluidsoverlast? Dit effect willen wij graag weten.  

3. Kunt u de overige feiten/constateringen bevestigen? Zo niet, graag een 

toelichting waarom niet. 

4. De bewoners voelen zich kennelijk zo in hun belangen geschaad dat zij 

een juridische procedure willen starten. Waar in de communicatie is het 

volgens u misgegaan dat zij hun toevlucht daartoe willen nemen? 

5. Welke mogelijkheden ziet u om een juridische procedure te voorkomen? 

 

In afwachting van uw reactie, 

Trix Vissers-van Herpen 

Fractie VVD Goirle 

 

 

  

  

  

 

  

 

 


