
Van:
Aan: !Raadsleden
Onderwerp: Re: Geluidswal/ scherm A12
Datum: maandag 2 mei 2022 09:42:14

Geachte onderhandelaars, geachte raadsleden,
Allereerst gefeliciteerd met de door u behaalde resultaten tijdens de laatste verkiezingen. Het 
heeft ertoe geleid dat u nu met elkaar een programma voor de komende jaren voor Woerden 
kunt uittekenen – een belangrijke verantwoordelijkheid. Voorafgaand aan de verkiezingen heb ik 
met ieder van u contact gehad over het belangrijke probleem van geluidsoverlast van de A12. 
Mijn verzoek aan u is, mede namens vele inwoners van Woerden en Harmelen, om in uw 
akkoord maatregelen op te nemen om die geluidsoverlast tegen te gaan. Die overlast betekent 
namelijk gezondheidsschade voor vele inwoners, en het is een dagelijkse realiteit.
Elk van uw partijen heeft ingestemd met de unaniem aangenomen motie Zonnelint met 
Geluidswal (https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-
juli/17:00/Motie-Zonnelint-met-geluidswal-A12-2.pdf). Bovendien staat in de meeste van uw 
verkiezingsprogramma’s deze optie ook opgenomen. En gelet op de opgave voor de 
energietransitie en de noodzaak om gezondheidsschade voor inwoners te beperken, ligt het voor 
de hand om de inhoud van die motie een plek te geven in uw coalitieakkoord. Dat betekent ook 
dat er middelen moeten worden gereserveerd voor de benodigde onderzoeken en overleggen 
en onderhandelingen met Rijkswaterstaat. Alleen dat kunnen uw inwoners uitzien naar een 
gezondere woonomgeving.
Ik wens u veel wijsheid bij uw onderhandelingen.
Met vriendelijke groet,
[Naam]
(Telefoonnummer)

Van: [Naam]
Datum: woensdag 29 september 2021 om 16:08
Aan: <raadsleden@woerden.nl>
Onderwerp: Geluidswal/ scherm A12
Beste leden van de gemeenteraad,
Op dinsdag 28 september is Rijkswaterstaat gestart met de werkzaamheden aan de A12. 
En hoewel de afsluiting van de Aa12 in en rond Woerden helaas misschien een 
verkeersinfarct tot gevolg heeft, is er waarschijnlijk ook een positief effect: negen dagen 
lang een stuk minder geluidsoverlast voor veel inwoners van Woerden en Harmelen. Het 
was natuurlijk mooi geweest als Rijkswaterstaat bij de huidige werkzaamheden ook een 
geluidsscherm met zonnepanelen had geplaatst. Dat zou in lijn zijn met de motie waar de 
gemeenteraad op 15 juli unaniem mee heeft ingestemd
(https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-
juli/17:00/Motie-Zonnelint-met-geluidswal-A12-2.pdf) , en die het college verzocht om 
onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een zonnelint langs de A12. Maar nu is het 
helaas nog wachten op de uitkomsten van het onderzoek. Al die tijd zal de geluidsoverlast 
nog voortduren. Deze geluidsoverlast is niet alleen ongemakkelijk, hij heeft ook 
gezondheidsschade tot gevolg. Onder meer het RIVM doet hier onderzoek naar: 
https://www.rivm.nl/geluid.
Nu de uitkomsten van het onderzoek nog zeker tot het eerste kwartaal van 2022 op zich 
laten wachten, ligt het voor de hand dat een besluit van uw raad over een geluidsscherm
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langs de A12 door de raad in nieuwe samenstelling na de verkiezingen zal worden
genomen. Om die reden wil ik u oproepen om het realiseren van een geluidsscherm langs
de A12 als ambitie mee te nemen in uw verkiezingsprogramma’s. Alleen met een
gezamenlijke ambitie krijgen we dit namelijk voor elkaar, in het belang van de gezondheid
van onze inwoners.
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen en/ of opmerkingen hebben, neemt u dan
gerust contact met mij op. Ik ben graag bereid om hierover met u mee te denken. Bij
voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,


