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Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

Onderwerp: Vragen ex artikel 35 RvO over de petitie rondom geluidsoverlast A29/A4 

 

Datum: 14 maart 2017 

 

 

Geacht college, 

 

Reeds hebben wij kennisgenomen van de petitie
1
 die is gestart om dichte rijen geschikte bomen, 

struiken en beplanting op een talud van aarde langs de A29 ter hoogte van hm-paal 102.5 t/m 101.5 

aan de kant van Helwijk terug te plaatsen. In de petitie wordt beweerd dat de bomen en struiken 

zullen fijnstof en stikstofdioxide absorberen en het geluid van de snelweg tegenhouden.  

 

De petitie is in onze ogen het resultaat van de geluidsoverlast en andere soorten hinder die 

bewoners, in het bijzonder die van Helwijk, ondervinden van de snelweg. Daarnaast maakt men 

zich zorgen over de fijnstof dat van invloed kan zijn op de volksgezondheid.  

 

Voor de Partij van de Arbeid is het ondenkbaar dat we als gemeente stil blijven staan nu inwoners 

zoveel overlast ervaren en zich zorgen maken. Het probleem speelt al een behoorlijke tijd en de 

gemeente is al die tijd al op de hoogte geweest, we willen dat de gemeente nu een keer echt actie 

onderneemt. Goed contact en overleg met de inwoners, een onderzoek naar de geluidsoverlast en 

vrijkomende fijnstof lijkt ons een goede eerste stap in dit probleem. Daarnaast is het belangrijk om 

samen met inwoners te zoeken naar maatregelen die kunnen dienen als oplossing. Een mogelijke 

oplossing is door de inwoners al bedacht: dichte rijen geschikte bomen, struiken en beplanting 

op een talud van aarde langs de A29. Het is van belang om in dit geheel ook contact te leggen met 

o.a. Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant om 

te kijken of we ons kunnen beroepen op gelden die ter beschikking staan en/of samen tot een plan 

van aanpak kunnen komen.  

 

 

Wij willen u de volgende vragen stellen:  

 

1. Bent u bekend met de petitie? 

2. Heeft u contact gehad met de initiatiefnemers van de petitie? 

3. Het probleem rondom de geluidsoverlast van de A29/A4 speelt al een behoorlijke tijd. 

Wanneer heeft u voor het laatst hierover gesproken met inwoners van Helwijk en 

omstreken? 

4. Bent u bereid om een onderzoek in te stellen en de geluidsoverlast en vrijkomende stoffen te 

meten? 

5. Bent u bereid om met de inwoners het gesprek aan te gaan om samen te zoeken naar 

oplossingen van het probleem? 

                                                        
1 https://overlasta29a4willemstad.petities.nl/ 



 
 

 
 

6. Bent u bereid om het gesprek met o.a. Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en de provincie Noord-Brabant aan te gaan om gezamenlijk te kunnen komen tot een 

oplossing die breed door inwoners wordt gedragen? 

7. Hoe kijkt u tegen de oplossing die in de petitie naar voren wordt geschoven om dichte rijen 

geschikte bomen, struiken en beplanting op een talud van aarde langs de A29 te plaatsen? 

8. Hoeveel tijd verwacht u nodig te hebben om ervoor te zorgen dat de ervaren overlast 

significant daalt?  

 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze 

 

Bisar Çiçek 


