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Uitnodiging presentatie concept 
geluidafscherming op 25 november 

De gemeente nodigt u van harte uit voor 

een inloopbijeenkomst over het concept 

geluidafscherming ‘s-Gravenhoutseweg op 

woensdag 25 november van 19.00 tot 

21.00 uur in het Stadshuis. De 

bijeenkomst wordt gehouden op de vierde 

verdieping in het bedrijfsrestaurant. U 

kunt deze bereiken met de lift vanaf de 

begane grond.    

U kunt op deze avond het concept ontwerp 

bekijken van de nieuwe geluidafscherming. 

Deze bestaat uit een betonnen onderrand en 

wordt vervolgens in hoogte gevarieerd. Vanaf 

de kruising met de Plettenburgerbaan is de 

hoogte van de geluidafscherming 3.50 meter, 

in het midden deel is deze 2.50 meter hoog en 

op het laatste stuk ter hoogte van Fokkesteeg 

Zuid/Kreekmonde is het scherm 1.20 meter 

hoog. Dit is op nadrukkelijk verzoek van de 

omwonenden. Ter hoogte van de Kreekmonde 

komt een scherm dat is uitgevoerd in 

betonplaten en waar klimplanten tegenaan 

kunnen groeien. De rest van de 

geluidafscherming bestaat uit een frame van 

aluminium dat is opgebouwd met verzinkte 

staalmatten met daar tussen isolatie. Ook 

hierlangs kunnen heel goed klimplanten tot 

wasdom komen. Alleen ter hoogte van de 

Geinsche Hof wordt het scherm op verzoek van 

de Geinsche Hof transparant. 

Kan ik nog wat inbrengen of wijzigen? 

U kunt op de bijeenkomst kennis nemen van 

het ontwerp en van de uitvoering. Volgens 

planning zal het werk worden uitgevoerd in 

2016. Tijdens de inloop zijn medewerkers van 

de gemeente aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden en u uitleg te geven over de 

constructie van de geluidafscherming en de impact 

van de werkzaamheden.   

Wat ging er aan vooraf? 

Er zijn in 2014 op 9 oktober en op 14 oktober twee 

inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de 

aanwonenden. Ook heeft u de mogelijkheid gehad om 

in een enquête de voor u gewenste hoogte van het 

geluidscherm  aan te geven. Dit is in het voorliggend 

voorstel dat op 25 november aan u wordt 

gepresenteerd, meegenomen.   

Naar aanleiding van de enquête zijn door de 

omwonenden aandachtspunten met betrekking tot de 

uitvoering naar voren gebracht. Het aanwezige groen 

zal zoveel mogelijk worden gespaard. Bomen en 

struiken worden alleen gesnoeid of gekapt als dat 

noodzakelijk is om de geluidafscherming te kunnen 

vervangen. Daarom wordt de geluidafscherming 

vanaf de zijde van de weg geplaatst en niet vanaf de 

kant van de bewoners. 

Wij rekenen op uw komst! 

  

Een voorbeeld van de nieuwe geluidafscherming 


