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Q5 Reductie geluidsoverlast (pag. 66)Geluidsoverlast in de breedste zin
doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen

aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Dertig kilometer in woonbuurten afdwingen met maatregelen die werken. 3/13/2022 4:33 PM

2 Ik ervaar alleen overlast als de wind mijn kant opstaat, dan hoor ik de het verkeer op de A12,
vliegverkeer boven Woerden of als er een muziekevenement in het wijkpark is. Dat laatste vind
ik echt niet kunnen in een woonwijk. Sorry, in dit blokje heb ik geen ideeen maar geef ik alleen
aan waar ik tegenaanloop. Veel meer doen aan buurtverbinding, dan hebben we misschien
minder reisneigingen.

3/13/2022 11:52 AM
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3 Geluidswallen installeren naast snelwegen 3/12/2022 11:45 AM

4 Het geluid van de auto’s op de A12. 3/12/2022 11:16 AM

5 Op Barwoutswaarder meer snelheidscontrole 3/11/2022 5:14 PM

6 Wegverkeerslawaak en railverkeerslawaai moeten verminderen. Trein dwars door stad
Woerden moet echt stiller. Doorgaande verkeerswegen zoals bijv de Steinhagenseweg
verleggen naar rondwegen om zo sluipverkeer te vermijden

3/11/2022 4:57 PM

7 De A12 geeft behoorlijk wat overlast, een geluidswal bij Molenvliet zou niet gek zijn. 3/11/2022 4:22 PM

8 Luisteren naar de suggesties van de beweging Tegen Geluid!!!! 3/11/2022 11:11 AM

9 Wat dit betreft heb ik vooral last van het vuurwerk. Gelieve dit af te schasffen of op één plek in
de gemeente te laten gebeuren.

3/11/2022 10:22 AM

10 Geluidsscherm bij de A12 had er al lang moeten zijn 3/9/2022 7:12 PM

11 Dit lijkt geen aandacht gehad te hebben. Jammer. Goede doorgaande wegen en snelwegen zijn
nodig. Maar de aanap van geluidsoverlast moet direct mee genomen worden. Niet wachten op
klachten

3/9/2022 11:53 AM

12 Zie vorige vraag: . Geluidswal langs A12 met zonnepanelen . Bos/natuurgebied tussen
Groenendaal en A12, tot aan Woerden .

3/8/2022 8:53 PM

13 Geluidsoverlast is slecht voor mens, dier en natuur, wiers gezondheid wordt aangetast wanneer
hij/zij eraan wordt blootgesteld. Een gemeente die zichzelf hoofdstad van het Groene Hart
noemt zou in het bijzonder aandacht moeten besteden aan het reduceren van geluidsoverlast.
Gemotoriseerde voertuigen die boven een bepaald aantal pK uitkomen, zouden verboden
moeten worden in buitengebieden. Het is te zot voor woorden dat in de hoofdstad van het
Groene Hart en het Groene Hart zelf, motors in volle vaart over dijken en door polders en
natuurgebieden mogen scheuren.

3/7/2022 4:25 PM

14 Ben tevreden. Komt ook omdat wij een zeer goed geluidsgeisoleerde woning hebben 3/7/2022 3:22 PM

15 Binnen bebouwde kom 30km per uur. Dus niet alleen op woonerven maar overal binnen de
bebouwde kom. Hierop streng handhaven. Op A12 langs bebouwde kom 80km per uur.
Vliegtuigen verboden tussen 23.00 en 07.00 uur.

3/7/2022 3:19 PM

16 Geluidsoverlast is moeilijk te duiden en is voor een ieder een andere belevenis. Een mug
produceert slechts 40 Db maar, kan je wakker houden. Alle muggen verdelgen is geen
oplossing. Een snelweg produceert geluid, maar daar heb je het meeste last van als de wind
naar je toe is. Waar veel geluid is van het verkeer zou stil asfalt een oplossing kunnen zijn.
Stel rij-routes voor zwaar verkeer vast.Generieke maatregelen zij over het algemeen geen
oplossing. Maatwerk zal het meest effectief zijn. Windturbines produceren er veel
laagfrequente tonen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Zet niet nabij woon
centra's. Zorg dat er meer stiltegebieden komen waar mens en dier tot rust kunnen komen.

3/7/2022 1:01 PM

17 Op parkeerterreinen vindt vaak avonds en nachts samenscholing op van jongeren met harde
muziek vanuit auto's. Geen handhaving. Ook hier zouden camera's hulp kunnen bieden.

3/6/2022 1:18 PM

18 Gemeente neemt diverse besluiten (bijv Rembrandtbrug) waardoor geluidsoverlast op de
Hollandbaan steeds erger wordt en nu al dusdanig erg is dat je niet in de tuin zitten. Er wordt
echter geen enkele maatregel genomen om dit te verminderen.

3/6/2022 11:22 AM

19 Geluidswal bij harmelen met zonnepanelen 3/6/2022 9:24 AM

20 Geluidswal langs de A12, vliegroute boven Woerden veranderen. Betere handhaving
laagvliegende vliegtuigen

3/6/2022 9:24 AM

21 Hoef ik denk ik niet verder te onderbouwen als ik u zeg bewoner aan utrechtsestraatweg te
zijn….

3/5/2022 10:42 PM

22 Als er max 30 km gereden mag worden dan vermindert de geluidsoverlast ook. Verder zouden
er weer meer bomen geplant moeten worden op de plekken langs de boerendijk en de holland
baan waar ze zijn verwijderd.

3/4/2022 6:53 PM

23 Weinig problemen met geluidsoverlast. Misschien een thema bij de installatie van windmolens 3/4/2022 10:36 AM
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24 Meer ingaan op meldingen over burenoverlast. Nu moet je,het zelf gaan oplossen 3/4/2022 8:30 AM

25 Beschermwal langs de A12 3/4/2022 8:21 AM

26 De herrie van de A12 is soms niet te harden. Bouw geluidsschermen met zonnepanelen langs
de A12.

3/3/2022 8:07 PM

27 Meer groen 3/3/2022 7:22 PM

28 Grote toename van geluidsoverlast is blijkbaar slechts jammer want daartegenover staat een
groot algemeen belang… In de afweging zou het belang van inwoners zwaarder moeten wegen
dan dat van bedrijven

3/3/2022 5:10 PM

29 Hier is geen eerlijk antwoord mogelijk. Een geluidswal is mooi maar als dat Utrecht ruimte biedt
voor extra woningbouw dan wordt het anders. Harmelen is het afvoerputje van Woerden is een
terechte vrees.

3/3/2022 5:05 PM

30 Bezorgscooters zorgen voor veel geluidsoverlast, idee: elektrische scooters? En de
motorfietsen mogen ook de hoofdweg gebruiken.

3/3/2022 3:23 PM

31 Enorme herrie van de snelweg in Molenvliet-west, realiseer een geluidsscherm 3/2/2022 4:41 PM

32 Snelheidsverlaging Rembrandtlaan 3/2/2022 12:20 PM

33 Geluid A12 enorm toegenomen, zeer hinderlijk en slapen is lastig. Vaak zwarte (roet) ramen en
tuin tegels vanaf de A12. Maar ook het vliegverkeer. Grote vliegtuigen vliegen enorm laag over,
als je in de tuin zit kun je elkaar amper verstaan. Met vaak de westenwind is t zoemgeluid van
eventuele windmolens dan ook onacceptabel. Bij festivals bij Cattenbroekerplas ook tot laat
overlast van harde muziek.

3/1/2022 10:23 AM

34 Geen vergunning voor Summerlake in Wijkpark Molenvliet. Tussen 23.00 en 07.00 uur geen
vliegtuigen.

2/26/2022 7:35 PM


