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De gemeente Stichtse Vecht is voornemens het perceel aan de Daalsehoek opnieuw in te richten. Uit 

een uitgebreid geluidonderzoek concludeerde de gemeente eerder dat een geluidscherm langs het 

schoolplein noodzakelijk is. De klankbordgroep heeft per mail de gemeenteraadsleden van Stichtse 

Vecht laten weten niet achter de genomen maatregelen te staan. 

 

Bewoners Collectief Oude Maarsseveensevaart in een mail aan de gemeenteraadsleden: 'Op dit 

moment is de klankbordgroep het niet eens op het gebied van de geluidsintensiteit en de genomen 

maatregel, een scherm van maar liefst 5,5 meter hoog die midden in de wijk komt te staan. Graag 

willen wij u de standpunten van de klankbordgroep komen toelichten, zodat u bij het nemen van een 

besluit goed geïnformeerd bent.' 



 

Het plan is inmiddels behandeld door het college: 'Op 14 november is het aangepaste 

stedenbouwkundig plan behandeld in het college van B&W. Het college heeft gevraagd om te 

onderzoeken of er nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de seniorenflat 

geluidwerender te maken. Ook wordt op verzoek van het college nog onderzocht maatregelen 

binnen het plangebied mogelijk zijn om het geluidscherm lager te maken dan nu gepland (nu 5,5 

meter).' 

 

Op woensdag 22 november is er een extra inloopavond gepland die wordt gehouden om 19:30 in de 

Pionier. Het plan wordt daarna nog besproken in de raadscommissie en vervolgens in de 

gemeenteraad van Stichtse Vecht. 

 

Raadslid Dik van 't Hof van Stichtse Vecht Beweegt: 'Vandaag kreeg ik deze mail nav een 

klanbordgroep vergadering j.l. Maandag waarin nieuwe tekeningen en een geluidsonderzoek werden 

ingebracht. De klankbordgroep was UNANIEM tegen, maar het College heeft over dit plan gisteren al 

een besluit genomen? Participatie verheven tot een toneelstuk achter de gordijnen?' 


