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BEWONERS WOERDEN VERENIGEN ZICH IN TEGENGELUID 

Na jarenlang overleg en gepraat met de gemeente zijn de bewoners rondom de Hollandbaan het 

zat. Na de renovatie van de Hollandbaan is op verschillende manieren (geluid)overlast ontstaan bij 

de omwonenden. De rondweg is een racebaan geworden en de bewoners zuchten van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat onder de geluidsdruk die dat met zich meebrengt en zijn het gebabbel zat. 

“We gaan herrie schoppen,” zeggen de strijdbare bewoners van de wijk. “De gemeente onderneemt 

wel acties om delen van de overlast in te dammen, maar van een integrale aanpak is geen sprake.” 

Dit tot grote frustratie van de wijkbewoners, die zich daarom hebben vertegenwoordigd onder het 

thema ‘TegenGeluid’. “We willen een Tegengeluid laten horen en zijn ook Tégen Geluid,” vertellen 

de strijdbare wijkbewoners [naam], [naam] en [naam]. “We zijn hier al jaren mee bezig en inmiddels 

moe van alle semi-oplossingen. Het is niet moeilijk om het op te lossen. De gemeente heeft de 

rondweg gefinancierd dan moet je ook de problemen die dat meebrengt oplossen.” 

Vanuit de wijk worden door ons vier allereerst de volgende simpele maatregelen voorgesteld: 

1. Flitspalen

2. Geluidsschermen

3. Stil asfalt

4. Grotere verdrijvingsvlakken

Gemeenteraadsverkiezingen 

Als er niet geluisterd wordt, gaan we zelf ook herrie maken is de insteek. [naam] doet een oproep: 

“Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in het vooruitzicht hebben de 

politieke partijen van Woerden volop kans om te laten zien wat ze voor hun bevolking kunnen 

doen. En dit is een voorbeeld, op ander plekken in Woerden zijn er ongetwijfeld ook burgers die 

zich in de steek gelaten voelen door politieke partijen die het gemeentehuis niet uitkomen. Wij 

willen dat geluid letterlijk en figuurlijk laten horen.” 

Herrie maken 

“Begin december 2021 hebben wij gesproken met de omgevingsmanagers [naam] en [naam] van de 

Gemeente Woerden. Die zijn zich – mede door het enorme aantal bezwaarschriften dat is 

ontvangen – bewust van het feit dat maatregelen niet uit kunnen blijven. Afgesproken is dat wij 

hen op korte termijn uitnodigen een bezoek te brengen aan de Essenlaan en te ervaren welke 

overlast wij ervaren. Ondertussen hebben we middels spandoeken, stickers en pamfletten onze 

frustratie kenbaar gemaakt. Indien er geen passende reactie komt, zullen verdere verrassingsacties 

volgen.” 


