Logo’s alle fracties van Moerdijk

MOTIE VREEMD Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor
Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal

De gemeenteraad van Moerdijk in vergadering bijeen op 18 maart 2021
Constaterende dat:
-

-

Er vanaf het jaar 2000 aan bewoners langs het spoor Zevenbergen, Oudenbosch en
Roosendaal door ProRail toezeggingen zijn gedaan dat er geluidschermen komen om de
geluidsoverlast te verminderen;
Op 25 september 2017 op een bewonersavond door ProRail keuzemogelijkheden met
betrekking tot de geluidsschermen zijn gepresenteerd;
Er door de gemeenten in overleg met bewoners in de spoorzones een visie t.a.v.
geluidschermen is opgesteld, die is overgenomen in de geluidsaneringsplannen van ProRail;
Recent is vernomen dat ProRail voornemens is de geluidschermen in 2027 te plaatsen.

Overwegende dat:
-

Bewoners langs het spoor iedere dag en met name in de nacht geluidshinder ervaren van de
goederentreinen, die over het spoor rijden;
Er sprake is van zeer forse overschrijdingen van de geluidsnormen;
Het een kwestie is van behoorlijk bestuur dat afspraken met bewonersgroepen en gemeenten
door ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden nagekomen;
Aan het spoor in 2023 groot onderhoud gaat plaatsvinden en dat dit een logisch moment is
om de toegezegde geluidsschermen te plaatsen;
Zolang de geluidsschermen niet aanwezig zijn, het verlagen van de snelheid van de treinen
een eenvoudige en effectieve tijdelijke maatregel is om de geluids- en trillingshinder te
beperken.

Draagt mede namens de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk het college op:
-

-

Samen met de gemeentebesturen van Halderberge en Roosendaal bij ProRail en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen in 2023 of
eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat
plaatsvinden in Zevenbergen;
Te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen per direct tussen 23.00 uur en
06.00 uur wordt verlaagd, totdat de geluidsschermen zijn geplaatst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alle fractievoorzitters van de gemeenteraad Moerdijk

