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Inleiding
Maandag 22 februari jl. is er een bestuurlijk overleg geweest tussen wethouder Désirée Brummans en
May van de Kerkhof, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. In dit
overleg is de voortgang van het geluidsdossier Heijningen besproken. In de bijlage leest u de
informatie die we van Rijkswaterstaat hebben ontvangen over de voorgenomen afmetingen en de
nieuwe realisatietermijn van de geluidschermenbij Heijningen.
Inhoud
De geplande geluidschermen zorgen voor een verbetering van de leefomgeving voor de bewoners in
Heijningen en de geluidoverlast zal hierdoor merkbaar verminderen. Op 2 maart zijn de bewoners,
vertegenwoordigd in de werkgroep Geluid Heijningen, door RWS geïnformeerd over de stand van
zaken.
De schermen worden iets hoger en langer dan in het najaar 2020 aan de bewoners is meegedeeld.
De realisatie van de schermen stond gepland in 2022, zoals in de brief van de minister Van
Nieuwenhuizen was aangegeven in 2021. Deze planning wordt niet gehaald, omdat er vertraging in de
voorbereiding is opgetreden. De uitvoering van het project nu wordt verwacht in 2023. De bewoners
wachten al sinds de realisatie van de A4 op de schermen, en de boodschap dat zij langer op de
maatregelen moeten wachten, was voor hen natuurlijk een onprettige mededeling.
De gemeente bleef, samen met de werkgroep, aandacht vragen voor dit geluidsprobleem en heeft bij
RWS nogmaals verzocht om te onderzoeken of de realisatie van de geluidschermen bij Heijningen zo
spoedig mogelijk kan worden opgepakt.
Dit is bestuurlijk altijd in goed overleg afgestemd. Zo is ook de minister van Nieuwenhuizen in januari
2020 op bezoek geweest bij de werkgroepen Geluid in Helwijk en Heijningen om de geluidsoverlast te
ervaren. Tijdens het gesprek op 22 februari heeft de wethouder nogmaals verzocht om de
mogelijkheden te bekijken om de schermen zo spoedig mogelijk te realiseren en dit mogelijk te
koppelen aan andere projecten van RWS, waardoor realisatie van de schermen eerder kan
plaatsvinden.
Deze informatie voor de inwoners van Heijningen wordt ook gedeeld op het nieuwe platform:
www.gebiedsplannen.nl.

1

Bijlagen:
- Informatie van RWS over Geluidschermen bij Heijningen (1 maart 2021)
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

J.P.M. Klijs
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