
 

 
 
 
 
 

Motie Ex artikel 35 vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp: Onderzoek geluidswal A58 & Barbara Benz Park 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 8 maart 2022. 
 

 

Constaterende dat: 
 
• Het verkeersgeluid van de A58 een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het woongenot 

van honderden Goirlese huishoudens. 
 

• Het zeer waarschijnlijk is dat dit probleem in de komende jaren verder zal toenemen. 
 

• Er behoefte is aan informatie over de technische en financiële haalbaarheid van een 
geluidswerende voorziening (inclusief woningen met een geluidswerende functie) langs de A58. 
 

• De beschikbaarheid van deze informatie urgent en relevant is als gevolg van de huidige 
woningschaarste en de heroverweging van het project Barbara Benz Park. 
 

• De beschikbaarheid van deze informatie relevant is voor de afwegingsnotitie van het college en 
de besluitvorming over het project Barbara Benz Park door de gemeenteraad. 
 

• Alle partijen in de gemeenteraad van Goirle het belang van ‘investeren in een geluidswal’ 
onderkennen (bron: ‘MijnStem Kieswijzer Gemeenteraadsverkiezingen 2022’) 

 

 
 

Overwegende dat: 
 
• Het onwaarschijnlijk is dat RWS of een andere partij uit eigen beweging de geluidsoverlast van 

de A58 voor de Goirlenaren zal gaan oplossen. 
 

• De gemeente Goirle het voortouw zal moeten nemen indien zij geluidsoverlast van de A58 voor 
huidige en toekomstige generaties Goirlenaren wil beperken. 

 



Verzoekt het college: 
 
▪ een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van deze motie en te laten blijken dat 

zij samen met de gemeenteraad wil werken aan een mogelijke oplossing om de impasse 
omtrent de beperking van geluidsoverlast van de A58 en het Barbara Benz Park te doorbreken. 
 

▪ De in overleg met de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle opgestelde onderzoeksvragen  
te actualiseren. Gezien de huidige situatie omtrent het Barbara Benz Park zou het uit te voeren 
onderzoek, ter aanvulling, óók inzicht moeten geven in de kosten en mogelijke opbrengsten 
van geluidswerende voorzieningen (waaronder geluidswalwoningen) in het verlengde van de 
Boschring. 
 

▪ Maximaal €40.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van bovengenoemd onderzoek 

en dit bedrag in mindering te brengen op de Algemene Reserve. 
 

▪ De onderzoeksresultaten te delen met de gemeenteraad en deze te betrekken in de toegezegde 
afwegingsnotitie Barbara Benz Park. 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van de VVD Goirle, 
 
 
 
Ad van Beurden 


