
 
 
 
Raadsinformatiebrief 

Aan

Datum

Betreft

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Email

Bijlage(n)

Ons kenmerk

Uw kenmerk

CC

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

BNG 28.50.20.420

Openingstijden

 Publiekzaken:

ma, di, do, vr.:

09.00 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

27 mei 2014 
Informatiebrief geluidsaneringsproject Groene Kruisweg 
Frederik Lokker/ Patricia Klem 
010 501 17 74 
f.lokker@albrandswaard.nl 
0 
44870 
N.v.t. 
N.v.t. 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Via deze brief willen wij u informeren over de afrondende fase van het project 
geluidsaneringsproject Groene Kruisweg en de definitieve opdrachtverlening aan de 
uitvoerende aannemer.  
 
In het kader van het geluidsaneringsproject Groene Kruisweg heeft DGMR Bouw B.V. 
in opdracht van de gemeente Albrandswaard een onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidwering van een aantal woningen in Rhoon en Poortugaal. De woningen worden 
geluidsbelast door wegverkeer afkomstig van de Groene Kruisweg.  
 
Uit het onderzoek van DGMR volgt dat bij 31 woningen de geluidsnorm binnen de 
geluidsgevoelige vertrekken van de woning wordt overschreden en geluidsisolerende 
voorzieningen noodzakelijk zijn. De bewoners hebben hiervoor reeds een definitieve 
overeenkomst ondertekend inzake de voorgestelde geluidwerende voorzieningen.   
 
Op 22 mei 2014 heeft Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) definitief ingestemd met 
de  gevelmaatregelen en een subsidiebeschikking afgegeven. Naar aanleiding hiervan 
wordt de definitieve opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden gegund aan 
Roan Klussen- & Onderhoudsbedrijf uit Poortugaal. Deze partij kan nu aan de slag met 
de uitvoering van de gevelisolatiewerkzaamheden.  
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De planning is dat de werkzaamheden voor het einde van het jaar worden afgerond.  
Door het toepassen van de geluidsisolerende maatregelen wordt de overlast 
verminderd en het leefklimaat verbeterd.  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


