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Geachte redactie, 
 
Geluidsoverlast A79 in Goudenrood/Vroenhof 
Sinds 1991 vragen de inwoners van “Het Goudenrood” al om geluidswerende maatregelen 
i.v.m. geluidsoverlast van de A79 in hun achtertuin. Bijna 30 jaar na de eerste stappen om dit 
te realiseren lijken de pijlen de goed kant op te wijzen. Eerder pleite CDA gedeputeerde Hubert 
Mackus al voor een snellere realisatie van het aanbrengen van een ZOAB wegdek, waardoor 
sprake zal zijn van geluidsvermindering. De gesprekken tussen de initiatiefnemers van “Wij 
zijn Houthem-St.Gerlach” en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland lijken 
een positief resultaat te gaan opleveren. 
 
Initiatieven CDA Valkenburg aan de Geul  
In het bericht van 22 januari 2018 van TV Valkenburg werd vermeld dat het vorige college 
tegenstander was van geluidsschermen, sterker nog dat het college aan Rijkswaterstaat heeft 
geadviseerd dat inwoners het moesten oplossen met gevelisolatie. Het CDA heeft daarom 
gemeend dit thema te moeten opnemen in haar verkiezingsprogramma. Zeker na zoveel jaar 
vindt het CDA dat inwoners recht hebben op een passende oplossing voor de overlast.  Na de 
verkiezingen heeft CDA in de nieuwe coalitie, in goed overleg met de coalitiepartners, gezorgd 
voor een andere zienswijze. Inmiddels heeft het college, door goed werk van wethouder Remy 
Meijers, gezorgd dat Rijkswaterstaat is geïnformeerd over de positieve grondhouding van de 
gemeente Valkenburg aan de Geul  ten opzichte van het plaatsen van geluidsschermen in “het 
Goudenrood” en bij het viaduct bij “Vroenhof”.  
Deze nieuwe stand van zake heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft 
aangegeven aan zowel wethouder Meijers als in gesprekken met “Wij Houthem-St.Gerlach” 
dat de geluidsschermen er zeer mogelijk toch gaan komen. In verband met aangescherpte 
regelgeving valt de overlast in ieder geval binnen de kaders van het Meerjarenprogramma 
Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat. Het programma is bedoeld om de leefbaarheid 
te vergroten bij mensen/woningen die overmatig overlast hebben van het geluid afkomstig 
van rijkswegen.  . Uiteraard staan de inspanningen van het CDA in geen verhouding met het 
jarenlange doorzettingsvermogen van het inwonersinitiatief “Wij Houthem-St.Gerlach”. 
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Bezoek CDA 2e kamerlid Martijn van Helvert 
Om de verkiezingstoezegging van het realiseren van de geluidswerende maatregelen te 
ondersteunen en kracht bij te zetten, heeft CDA Valkenburg aan de Geul contact gehad met 
gedeputeerde Hubert Mackus. Hij zegde toe om Rijksaterstaat te blijven herinneren aan het 
belang van een goed onderhouden ZOAB-wegdek. Uiteraard in het belang van de inwoners, 
maar zeker ook vanuit het belang dat Maastricht en Heerlen (via Valkenburg aan de Geul) een 
goede verbinding verdienen.  
Daarnaast heeft CDA Valkenburg aan de Geul gesprekken gevoerd met Tweede Kamerlid 
Martijn van Helvert over dit thema. Martijn van Helvert heeft zich bereid verklaard om 
kamervragen aan de minister te stellen over deze langslepende kwestie. Het moet nu maar 
eens helder worden waarom het zolang moet duren voordat de passende maatregelen 
getroffen worden om de ontzettende geluidsoverlast voor de inwoners van “het Goudenrood” 
en “Vroenhof” te minimaliseren. Vooralsnog is in overleg met “Wij Houthem-St.Gerlach” 
besloten het stellen van kamervragen aan de minister nog even in “de ijskast” te zetten. Het 
bewonersinitiatief wil de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de ophanden zijnde 
oplossing en de goede relatie met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, niet verstoren.  
Martijn van Helvert heeft zich bereid verklaard  “het Goudenrood” te bezoeken en met de 
inwoners zelf te spreken over hun zorgen en de last die zij ervaren van het geluid afkomstig 
van de A79. 
 
CDA wethouder Claudia Bisschops kandidaat provinciale staten 
Tijdens het bezoek zal CDA wethouder Claudia Bisschops hem vergezellen. Claudia Bisschops 
heeft zich kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. Naast haar werk als 
wethouder wil zij zich actief inzetten om “het geluid” van niet alleen Valkenburg aan de Geul, 
maar vooral het Mergel- en Heuvelland aan de provinciale tafel te laten horen. Met betrekking 
tot dit thema is zij zich er terdege van bewust dat economische belangen niet terzijde 
geschoven mogen worden.  
De ontwikkeling van infrastructuur, zoals de A79, de A2, maar bijvoorbeeld ook Maastricht-
Aachen-Airport is van belang voor de gehele regio. Zonder economische/ toeristische 
activiteiten geen aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, dus geen inkomsten. Wat zij 
echter heel belangrijk vindt is dat een mogelijke economische groei niet ten koste mag gaan 
van de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners. Zij is voorstander van veel meer 
communicatie met en inspraak voor bewoners bij het nemen van belangrijke besluiten die 
ingrijpen op milieu/natuur en leefomgeving. Het niet vertegenwoordigd zijn in de provincie 
betekent doorgaans ook een slechtere positie om besluitvorming te beïnvloeden. 
Uiteraard is dit bezoek afgestemd met de lokaal verantwoordelijk wethouder op dit dossier, 
Helaas is hij verhinderd en kan derhalve niet aanwezig zijn tijdens dit bezoek.  
 
 
 
 


