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Artikel 34-vragen 50PLUS  inzake jarenlange geluidsoverlast  van het 

toenemende verkeer rondom de woningen aan de Sloeweg en Bossenburgh. 

 

Sinds lange tijd klagen bewoners, wonend aan de Sloeweg (Middenstad) en Lunen-, Platten- 

en Merkenburg (Bossenburgh), over toenemende geluidsoverlast en gifstoffen door het 

toenemende verkeer van de laatste jaren.  

Deze keer hebben enkele bewoners contact gezocht met 50PLUS vanwege het toenemende 

verkeer en de daarbij behorende overlast en het gegeven dat er tot op heden nog niets is 

gebeurd of besloten. De bewoners vragen al lange tijd om afdoende maatregelen om het 

woon- en leefklimaat in en rondom hun huizen te verbeteren.  

 

Gedacht wordt aan: 

- het aanbrengen van geluidswallen; 

- meer radarcontrole op te hard rijden en de maximumsnelheid te verlagen; 

- beter absorberend asfalt aan te brengen. 

 

50PLUS legt de volgende vragen voor: 

- onderkent het college de gesignaleerde problemen van de bewoners in deze twee woon-

gebieden? 

- Zo ja, wat kan het college op de korte en lange termijn hier aan doen? 

- Zo niet, op basis van welke gegevens vindt het college het noodzakelijk hieraan niets te 

doen? 

- Zijn de aangedragen oplossingen vanuit de bewoners ook de oplossingen van het college? 

- 50PLUS vindt het belangrijk dat alle bewoners, zowel van de nieuwe wijken maar ook van 

de wat oudere wijken, een gelijke behandeling krijgen. M.a.w. de Sloeweg is met name de 

laatste jaren dusdanig druk geworden dat aan deze redelijke wensen van alle bewoners van  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

alle huizen aan deze weg tegemoet gekomen dient te worden. Is het college van plan een 

planning hiervoor te maken? Zo ja, kunnen de bewoners hiervan kennis nemen? 

 

 

Fractie 50PLUS 

Henk Jansen 

Kris van Wezel 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
30-09-2018 1041943 / 1043167 5 december 2018
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
L. Busé Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke artikel 34-vragen van fractie 50PLUS inzake jarenlange geluidsoverlast 
van het toenemende verkeer rondom de woningen aan de Sloeweg in Bossenburgh

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
Sinds lange tijd klagen bewoners, wonend aan de Sloeweg (Middenstad) en Lunen-, Plattenen
Merkenburg (Bossenburgh), over toenemende geluidsoverlast en gifstoffen door het
toenemende verkeer van de laatste jaren.
Deze keer hebben enkele bewoners contact gezocht met 50PLUS vanwege het toenemende
verkeer en de daarbij behorende overlast en het gegeven dat er tot op heden nog niets is
gebeurd of besloten. De bewoners vragen al lange tijd om afdoende maatregelen om het
woon- en leefklimaat in en rondom hun huizen te verbeteren.
Gedacht wordt aan:
- het aanbrengen van geluidswallen;
- meer radarcontrole op te hard rijden en de maximumsnelheid te verlagen;
- beter absorberend asfalt aan te brengen.

Vraag 1
Onderkent het college de gesignaleerde problemen van de bewoners in deze twee 
woongebieden?

Ons antwoord
Het college is op de hoogte van de problemen en onderkent deze.

Vraag 2
Zo ja, wat kan het college op de korte en lange termijn hier aan doen?

Ons antwoord
Het college heeft het ambtelijke advies afgewacht en hierop het volgende besluit genomen:

1. In 2020 en 2021 het wegdek van de Sloeweg tussen de Sloebrug en de rotonde bij
Bossenburgh vervroegd te voorzien van stilasfalt.
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2. Verkeerstellingen op de betreffende delen van de Sloeweg uit te laten voeren, ook in
de zomermaanden en tevens daarbij de snelheid van de passerende voertuigen te
laten registreren.

3. Onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden voor het nemen van
maatregelen en hiervoor offertes aan te vragen.

4. De provincie verzoeken een bijdrage te leveren, zowel financieel als inhoudelijk, aan
het onder punt 3 genoemde onderzoek. De resultaten van de onder 2 en 3 
genoemde onderzoeken met de provincie te bespreken en een separaat besluit te 
nemen over het al dan niet realiseren van voorzieningen.

5. De bewoners over dit besluit te informeren via de wijkraad.

Vraag 3
Zo niet, op basis van welke gegevens vindt het college het noodzakelijk hieraan niets te
doen?

Ons antwoord
Zie het antwoord op vraag 2

Vraag 4
Zijn de aangedragen oplossingen vanuit de bewoners ook de oplossingen van het college?

Ons antwoord
De aangedragen oplossingen van de bewoners zijn bij de besluitvorming betrokken.

Vraag 5
50PLUS vindt het belangrijk dat alle bewoners, zowel van de nieuwe wijken maar ook van
de wat oudere wijken, een gelijke behandeling krijgen. M.a.w. de Sloeweg is met name de
laatste jaren dusdanig druk geworden dat aan deze redelijke wensen van alle bewoners van
alle huizen aan deze weg tegemoet gekomen dient te worden. Is het college van plan een
planning hiervoor te maken? Zo ja, kunnen de bewoners hiervan kennis nemen?

Ons antwoord
Het college handelt binnen de kaders van de wetgeving. Doordat wetten wijzigen of nieuwe 
wetgeving van kracht wordt, gelden niet altijd dezelfde regels of normen voor bewoners. 
Voor de kosten van maatregelen die buiten de wettelijke kaders en achteraf gerealiseerd 
worden, is geen dekking in de begroting opgenomen. In het collegebesluit is opgenomen dat 
onderzoek naar mogelijke maatregelen (bijv. geluidswallen en schermen) zal plaatsvinden 
en dat hierbij ook de provincie betrokken zal worden. Bij dit onderzoek zullen de kosten in 
beeld gebracht worden.
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Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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