•
•
•
•
•

het verkeer op de N3 de laatste jaren is toegenomen;
dit verkeer geluidsoverlast in meerdere wijken langs de N3 met zich meebrengt;
bewoners in verschillende wijken ervaren dat de geluidsoverlast is toegenomen;
er recentelijk geen metingen zijn verricht langs de N3 en dat Rijkswaterstaat werkt met
berekeningen op basis van een landelijk rekenmodel;
Rijkswaterstaat de N3 wel heeft gekenmerkt als een weg die zorgt voor geluidsoverlast en
hiervoor maatregelen gaat nemen door het aanleggen van dubbellaags ZOAB-asfalt, maar
niet van plan is om nieuwe geluidsschermen te plaatsen of bestaande geluidsschermen te
verhogen.

Overwegende dat;
•
•

•

we na afronden van de werkzaamheden niet exact zullen weten wat het effect zal zijn van
dubbellaags ZOAB-asfalt op de geluidsproductie langs de N3;
een 0-meting alvorens de nieuwe asfaltlaag wordt aangelegd ons essentiële informatie zal
verschaffen als we deze vergelijking willen maken, zodat aan de hand van de uitkomsten met
Rijkswaterstaat kan worden overlegd over aanvullende geluidsmaatregelen;
we snel moeten zijn met de uitvoering van een dergelijke meting alvorens de
werkzaamheden beginnen.

Van mening zijnde dat:
•
•
•

we ons moeten inspannen om de geluidsproductie langs de N3 te verlagen, omdat dit de
leefbaarheid in verschillende wijken ten goede zal komen;
we hiervoor wel moeten weten waar we het over hebben - meten is weten;
een vergelijking van geluidsproductie van een periode voor en na aanleg van de nieuwe
asfaltlaag ons essentiële informatie zal verschaffen welke gebruikt kan worden in gesprekken
met Rijkswaterstaat over aanvullende maatregelen (denk bijv. aan geluidsschermen).

Verzoekt het College;
•
•
•

om spoedig op meerdere plekken langs de N3 metingen te verrichten en deze metingen op
dezelfde plekken te herhalen als Rijkswaterstaat haar werkzaamheden heeft afgerond;
hierbij rekening te houden met de maatregelen die gelden t/m 28 april i.v.m. Corona en de
meivakantie en de 0-meting zo spoedig mogelijk hierna uit te voeren;
de uitkomsten van deze metingen met de Gemeenteraad te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Beter Voor Dordt
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