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Geachteheer,mevrouw,
Borseleen
De provincieZeeland is in samenwerkingmet ZeelandSeaportsen de gemeentenVlissingen,
dit
Rondom
Vlissingen-oost'
industrieterrein
Middelburgbezig met het verruimenvan áe geluidzonerond het
prode
heeft
maken
te
mogelijk
verruiming
de
om
fró;""t zili in méi zoos inloopavondengeorganiseerd.
hogevinóiezeêtand voor in totaal àa+ woningèn eèn hogere grenswaardeaangevraagd.De aangevraagde
een
waaryoor
woningen
de
van
is
één
woning
Uw
verleend.
2005
," gr"n"*""rden zijn op 27 september
hogeregrenswaardeis afgegeven.
"herzieninggeluidzoneSloegebied"door de gemeenteradenvan Vlisondertussenis het bestemmingsplan
en nàai het collegevan GedeputeerdeStaten(GS) toegezonden
ring"n, Borseleen MiOdetnurgïastgesteld
voor goedkeuring.
grenswaardeis
Een onderdeelvan de hele procedureis de isolatievan de woningenwaarvooreen hogere
van
een
binnenwaarde
aan
voldaan
wordt
of
onderzocht
worden
afgegeven.Van deze 284 woningenmoet
de binnenwaarde
gs-oÉ(n).ls het binnenniveauvoldoendedan worden geen maatregelengetroffen..lndien
woningenis in
Àogeris'aan 3s dB(A) krijgtu een voorstelvoor maatregelen.Een deel van de 284 betrokken
Tijdens
getroffen.
2005 reeds onderzocht.Íán oeze woningen is bekend welke maatregelenmoeten worden
gestart
napas
wordt
in mei 2005 is reeds aangegevendat met de daadwerkelijkisolatie
de inloopavonden
dat alle procedureszijn afgerond.
van deze onOp dit moment is bureau Metz bezig de resterendewoningente onderzoeken.De resultaten
uitnodiging'
een
tijd
zijner
u
te
ontvangt
Hiervoor
derzoekenzullente zijnertijd met u irorden doorgesproken.
te bekijnog
eens
mogelijkheid
de
dan
is
er
is'onderzocht
reedé
Ook voor de mensen*i"n" woning in 2005
gedaan'
ken wat er aan de woning moet worden
periode
wordt dat de procedureshalf 2008 worden afgerond.Als dit inderdaadzo is zal in deze
Veruvacht
ook een beginwordengemaaktmet de isolatievan de woningen.
hebbenwe geprobeerd
waarschijnlijkheeft u vragen over de isolatieen het momentvan starten.Hieronder
verwijzenwe naar
vragen
andere
geven.
Voor
te
op een aántátmogelijkleiende vragen reedseen antwoord
bureauMetz,telefoonnummer0183-441377.
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Mogelijkevragenzijn:
1. Wanneermoet ik aangevenof ik mee wil doen met het isolerenvan mijn huis?
U hoeft pas aan te geven of u meedoetnadat alle procedureszijn doorlopenen we gaan startenmet de
isolatievan de woningen.We zullen iedereendan nogmaalsinformerenover de maatregelenen u wordt
op dat momentgevraagdof u mee wilt doen.
2.

ls meedoenverplicht?
Nee, meedoenis absoluutniet verplicht.De kans om mee te doen is echterwel eenmalig.U kunt over
een aantaljarenniet aangevendat u alsnogwilt meedoen.

3. Als ik meedoemet het onderzoeknaar de maatregelenmoet ik dan ook de maatregelenaan latenbrengen?
Nee, het onderzoeknaar de maatregelenis geheelvrijwillig.In een later stadiumzullenwij vragenof u
wilt dat wij de maatregelendaadwerkelijkaanbrengen.
4. lk wil nu al verbouwen,hoe zit dat met de maatregelendie doorjullie zullenwordengetroffen?
Indienu nu al wilt verbouwenaan de kamerswaar ook maatregelenzijn voorzien,radenwij u aan contact op te nemen met bureau Metz.
5. Moetenwij meebetalenin de kosten?
Nee, de kostenvoor de isolatievan de woningenworden betaalddoor ZeelandSeaports.

Hoogachtend,
gedeputeerdestaten,

mevr.ing.l.
hoofdAfdelingMilieuhygiëne.

