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Goedenavond,

Wij, bewoners van de Essenlaan én onze overburen met de tuin grenzend aan de
Hollandbaan, zouden graag bijgevoegde optie meegenomen zien worden in de maatregelen
tegen de enorme geluidshinder die wij in onze tuin én in ons huis ervaren.
Dit zou de overlast bij het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan en bij de rotonde mede
verminderen.  Dit verzoek doen wij mede gezien de verwachting dat de Wishwall en het
stille asfalt welk gepland zijn onvoldoende soelaas schijnen te bieden op deze punten.
Mede op verzoek van Rumo van Aalst van het CDA en Florian van Hout van de VVD, die
stellig van mening zijn dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om alle overlast
op te lossen, komen we met een aanvulling om tot een optimale oplossing te komen, 
HET IS NIET LANGER HOUDBAAR, HET MOET OVER ZIJN MET DE
OVERLAST!
Deze alternatieven zijn o.a. geplaatst langs de provinciale weg in Soest, zie de bijlagen,
waar de bewoners met de tuin op gelijke wijze gesitueerd zijn als wij in Woerden en deze
blijken goed te werken. In Woerden zijn wij de enige bewoners die met hun tuin aan een
drukke weg grenzen, dus kom op en pak de overlast NU aan!

Wij vragen ook uw aandacht voor deze link, dit gaat voor ons als bewoners absoluut op:
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/cf122b08-bbb0-47b8-bd01-
3ebdc21216d2/steeds-meer-huizen-op-herrie-plek-jaarlijks-overlijden-honderd-mensen-
door-lawaai

LAAT ONS NIET LANGER IN DE STEEK EN LOS DE OVERLAST OP, ZODAT 
WIJ OOK WEER WOONGENOT MOGEN ERVAREN!

Bijgevoegd, in de whatsapp audio link, treft u de opname aan van de oproep van 
[inspreker Politieke Avond 6 oktober], die deze vorige week insprak op de 
raadsvergadering, hier kunt u niet om heen!

Wij wensen jullie veel wijsheid toe en rekenen op jullie én daarmee op een einde van de 
overlast!

Hartelijke groet,

De bewoners die aan de Hollandbaan wonen
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