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1.Kunt u aangeven op welke wijze de werkgroep Lucht en Geluid en de bewoners van het 
Seringenplantsoen bij de totstandkoming van dit raadsvoorstel zijn betrokken, nadat bleek dat plaatsing 
van softschermen niet ging lukken? 

Antwoord: Met de bewonersgroep Seringenplantsoen, bestaande uit een afvaardiging van de bewoners 
van het Seringenplantsoen zaten wij in 2018 (2x) en in 2019 (3x)  regelmatig om tafel om hen te 
informeren over het proces rondom het geluidsscherm. Werkgroep Lucht en Geluid is net zoals de 
overige leden van het wijkoverleg West, in april 2019 bijgepraat over het proces rondom het scherm 
West.

2. Welke input hebben de werkgroep Lucht en Geluid en de bewoners van het Seringenplantsoen 
gegeven en in hoeverre is die input in dit raadsvoorstel teruggekomen? 

Antwoord: In het raadsvoorstel is onder kanttekening het standpunt van de bewoners 
Seringenplantsoen aangegeven. De input van Werkgroep Lucht en Geluid maakt onderdeel uit van het 
Wijkprogramma “West aan Zet” 2018-2013.

4. Het is druk in de grond met kabels en leidingen, ook in West. In hoeverre wordt de voorgestelde 
plaatsing van een geluidscherm hierdoor bemoeilijkt? 

Antwoord: Dit wordt nader onderzocht bij de uitvoering en realisatie van het scherm.

5. Wat maakt een transparant scherm duurder dan een betonnen scherm?

Antwoord: Bij een transparant scherm wordt gebruik gemaakt van duurder materiaal.

6. Hoe vaak moet een transparant scherm worden schoongemaakt om er doorheen te kunnen blijven 
kijken?

Antwoord: Dit hangt af van verschillende factoren, de mate waarin het scherm vies wordt, de 
windrichting, de snelheden van voertuigen, welke mate van graffiti er is. Hier kunnen wij geen 
eenduidig antwoord op geven. 



7. Kunt u een indicatie geven van de schoonmaakkosten die daarmee gemoeid zijn?

Antwoord : Voor een betonnen scherm verwachten wij dat de jaarlijkse onderhoudskosten in de range 
zit tussen € 10.000- €17.000. Voor een transparant scherm schatten wij de jaarlijkse onderhoudskosten 
tussen de € 25.000 tot € 40.000. 

8. Eén van de argumenten tegen een transparant scherm is dat de kans reëel is dat dit wordt beklad 
met graffiti. Is die kans bij een betonnen scherm niet even groot?

Antwoord: Dat klopt, alleen heeft het voor een transparant scherm meer nadelen.

9. Wanneer zijn er voor het laatst geluidsmetingen uitgevoerd in Ridderkerk, naast de bestaande 
meetstations? Kunt u in uw antwoord specifiek ingaan op West?

Antwoord: Na de geluidsbelasting kaarten voor de 2e tranche zijn door de DCMR (langdurige, juli 2011-
oktober 2012) controlemetingen uitgevoerd. Meetpunt 6 in Ridderkerk- West stond in het 
Goudenregenplantsoen. 
De huidige geluidbelasting kaarten zijn te vinden op https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart. 

10. Wat waren de uitkomsten van die metingen?

Antwoord: De meetresultaten vertonen een gemiddelde in de dag, avond en nacht (Lden) van 62 dB. 
Uit dit onderzoek bleek dat het rekenmodel waarmee de geluidsbelasting kaarten worden berekend, 
voldoende nauwkeurig was. 

11. Het zicht op de snelweg verlicht letterlijk het uitzicht van de bewoners van het Seringenplantsoen. 
Zij maken zich zorgen dat als er een scherm wordt geplaatst, zij in het donker kijken. Daarnaast komt 
een gebrek aan verlichting mogelijk de veiligheid en het veiligheidsgevoel in dit gebied niet ten goede. 
Bent u voornemens om in samenspraak met de bewoners van het Seringenplantsoen te kijken naar het 
aanbrengen van (extra) verlichting als het raadsvoorstel wordt aangenomen?

Antwoord: We willen de bewoners er graag bij betrekken.

12. Bewoners van de bovenste verdiepingen van het Seringenplantsoen maken zich zorgen dat de 
voorgestelde plaatsing van het geluidscherm er juist toe leidt dat het geluid bij hen zal toenemen. 
Bestaat die kans en zo ja, hoe kan dit worden voorkomen?

Antwoord: Onze gemeente grenst aan een druk verkeersknooppunt met vele verkeersbewegingen. De 
komst van een geluidsscherm reduceert geluidsoverlast, maar lost helaas niet alle geluidsoverlast op. 
Het rapport van Kuijper laat een reductie zien.

13. Op welke wijze worden de werkgroep Lucht en Geluid en de bewoners van het Seringenplantsoen 
betrokken bij het vervolgtraject als het raadsvoorstel wordt aangenomen?

Antwoord De bewoners van het Seringenplantsoen willen wij, wanneer zij dat wensen, betrekken bij de 
groene aankleding van het scherm en de maatregelen voor de sociale veiligheid aan de Hogeweg. 
Wekgroep lucht en geluid wordt samen met de leden van het Wijkoverleg West regelmatig betrokken in 
het vervolgproces. 

14. Op welke punten kunnen zij dan wel en geen invloed (meer) uitoefenen? 

Antwoord: Zie antwoorden 11 en 13.

https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart

