Vragen ex art. 71 RvO: Een rustige morgen in de Morgen?
Geacht college van burgemeester en wethouders,

Al twintig jaar vragen de inwoners van de Morgen om een geluidswal die hen kan afschermen van de
geluidsoverlast van de A59. Bijna als enige stukje langs de snelweg wordt juist deze woonwijk niet
beschermd tegen de bulderende vrachtwagens en personenauto’s die erlangs razen – dag na dag,
morgen na morgen.
De gemeente heeft hen bij deze verzoeken tot nu toe – terecht, maar helaas nog zonder resultaat –
terzijde gestaan. Zo ook vorig jaar, toen er een zienswijze werd ingediend naar aanleiding van een
saneringsplan van het ministerie, waarin wéér niet werd voorzien in een geluidswal om de Morgen
de rust te bieden die bij een woonwijk past.1
Ruim een half jaar later lijkt het erop dat Rijkswaterstaat de gemeente wéér nul op het rekest geeft:
in het besluit van 25 januari is – ondanks ‘onze’ zienswijze – niet voorzien in de gewenste en
noodzakelijke geluidswal langs de kilometers 133,65-133,85 van de A59.2
Inwoners geven aan het onbegrijpelijk te vinden dat Rijkswaterstaat er voor de zoveelste keer niets
van wil weten een geluidswerende maatregel te treffen voor hun wijk. Ze bereiden daarom zelf al
een bezwaarschrift voor en houden de optie van een eventuele bestuursrechtelijke beroepsgang tot
aan de Raad van State open. Maar voor hen is het nog onduidelijk of de gemeente ’s-Hertogenbosch
– die met haar zienswijze de zaak van de inwoners krachtig heeft bepleit – zelf ook nog verdere
stappen voorbereidt om hun belangen verder te behartigen, dan wel hen daarin te ondersteunen.
Naar aanleiding van het voorgaande stelt de VVD daarom de volgende vragen:
1. Overweegt het college nog verdere (juridische) actie naar aanleiding van het onlangs
vastgestelde saneringsplan waarin wéér niet voorzien wordt in een geluidsscherm langs de
wijk de Morgen? Zo nee, waarom niet?
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DTV Nieuws: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/buurt-de-morgen-in-den-bosch-opnieuw-in-de-steekgelaten-volgens-gemeente
Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/overal-geluidsschermen-langs-a59-behalve-die-200meter-in-den-bosch~affdce03/
2
Besluit saneringsplan en verlaging geluidsproductieplafonds Meerjarenprogramma geluidssanering:
https://www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen/vaststellingsaneringsplannen-rijkswegen/zuid-nederland-fase-2/ (bijlage 2, p. 2).

2. Ziet het college mogelijkheden – en zo ja, welke – om bewoners in hun bezwaar- en
beroepsgang te ondersteunen?
3. Welke verdere mogelijkheden ziet het college om de inwoners van de wijk te helpen aan de
plaatsing van een geluidswal of anderszins de geluidsoverlast tegen te gaan? Op welke
manieren wordt hiervoor ‘gelobbyd’ en wat kunnen gemeente en inwoners zelf doen?
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