Dorpsraad Nieuwdorp
p/a Pr. Bernhardstraat 27, 4455 BA Nieuwdorp
tel. 0113 – 670095
e-mail : reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Geachte heer/mevrouw,
De dorpsraad van Nieuwdorp wil middels dit schrijven nogmaals de aandacht vestigen op de
toename van geluidoverlast bij de aanleg van de Sloelijn en dan met name op het onderdeel
havenspoorlijn. Wij verwachten dat met de voorgenomen aanpassingen aan het spoor en
toekomstige ontwikkelingen de overlast van het treinverkeer op onze kern de komende jaren
aanzienlijk toeneemt. De laatste jaren hebben de bewegingen van autotreinen dit al duidelijk
gemaakt. Omdat in de nieuwe situatie het rangeerterrein aan de ene zijde en de aansluiting op het
hoofdspoor andere zijde van onze kern komt te liggen voorzien we een aanzienlijke toename van al
dan niet rangerend treinverkeer tegemoet.
Ondanks het feit dat wellicht voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft
geluidproductie vragen wij u dringend te investeren in de toepassing van geluidwerende
maatregelen bij de aanleg van de Havenspoorlijn.
Nieuwdorp ondervindt op dit moment overlast van een drietal volgens de wet gescheiden
geluidbronnen (industrie-, verkeers- en spoorlawaai). In de praktijk betekent cumulatie van deze
bronnen een hogere geluidwaarde. Vestiging van bedrijven staat los van de hieraan gekoppelde
verkeersstromen maar dragen samen bij aan een verhoging van de geluidbelasting op de omgeving.
Betere ontsluiting door treinverkeer zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat etc. etc.
Gezien de hogere ligging van het tracé (Europaweg) ten opzicht van onze kern draagt iedere
verhoging van activiteiten hierop bij aan de groeiende geluidoverlast. Met de uitvoering van de
voorgestelde plannen zonder de toepassing van geluidwerende maatregelen is deze toename
onontkoombaar.
De Dorpsraad van Nieuwdorp zou graag zien dat in overleg met de gebruikers en belanghebbende
van het spoor waaronder betrokken bedrijven, gemeente en provincie en dorpsraad naar een
oplossing wordt gezocht.
Wij zijn van mening dat middels het aanleggen van een geluidwal langs de Europaweg de invloed
van het spoor- en verkeerslawaai op onze kern kan worden verminderd. Wellicht dat zo'n
voorziening ook een positieve invloed heeft op het terugdringen van industrielawaai.
We gaan er vanuit dat u begrip heeft voor onze visie en rekenen erop dat u de door ons
aangedragen punten meeneemt in de verdere uitwerking van de plannen.
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