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Beste heer Kleian, 

 

In antwoord op uw brief van 8 maart 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de geluidsoverlast bij de woningen van het 

meest noordelijk deel van de Kloosterstraat door het verkeer op de Spoorlaan in 

Nieuwkuijk. 

 

Vraag 1 
Klopt het dat de maximum snelheid op de Spoorlaan ter hoogte van voornoemde 

straat in het verleden 50 km/u was? 

 

Antwoord  

Nee, direct na de ingebruikname van betreffend deel van de Spoorlaan gold (en 

geldt) er een snelheidsregime van 70 km/u.  

 

Vraag 2 

Zo ja, wat is de reden geweest dat die is verhoogd naar 70 km/u? 

 

Antwoord  

Er is dus geen sprake geweest van een verhoging van de maximumsnelheid. De 

Spoorlaan heeft een belangrijke functie als gebiedsontsluitingsweg. Vanwege zijn 

inrichting, tracé en het snelheidsregime zorgt deze voor een goede en veilige 

verkeersafwikkeling én een afname van verkeer op omliggende wegen als 

bijvoorbeeld de Nieuwkuijksestraat en de Bosscheweg. 

 

Vraag 3 

Zijn er geluidsmetingen op de gevels van de woningen in het meest noordelijke 

deel van de Kloosterstraat verricht, voor men is overgegaan tot de aanleg van de 

aarden wal? 

 H.J. Kleian 
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Antwoord  

Ja, in juli 2004 is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Vraag 4 

Indien dat niet het geval is, waarom niet en bent u bereid dat alsnog te doen? 

 

Antwoord  

Zie voorgaand antwoord. 

 

Vraag 5 

Bewoners constateren dat de aarden wal geen enkel soelaas biedt voor de ervaren 

geluidsoverlast, bent u bereid aanvullende maatregelen te treffen om het 

woongenot van betrokkenen te verhogen? 

 

Antwoord  

Binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat wordt langs de zuidzijde van 

de Spoorlaan, tussen de aansluiting Kloosterstraat en de rotonde Nieuwkuijk, een 

vrijliggend fietspad (als onderdeel snelfietsroute) aangelegd. De aarden wal wordt 

er verwijderd en tussen het fietspad en de woning Kloosterstraat 34 is een 

geluidscherm geprojecteerd. 

 

Vraag 6 

Bewoners constateren dat er met grote regelmaat veel te hard wordt gereden en 

vragen zich af of dat niet mede de ervaren geluidsoverlast kan verklaren. Acht u 

dat verband mede aanwezig? 

 

Antwoord  

Resultaten van snelheidsmetingen ter plaatse geven nauwelijks overschrijdingen 

van de maximaal toegestane snelheid.  

 

Vraag 7 

Welke stappen gaat u ondernemen om tegemoet te komen aan de klachten van 

betrokken bewoners van de Kloosterstraat? 

 

Antwoord  

Zie het antwoord op vraag 5. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


