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gemeente Eindhoven

Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Milieu

Bureau Sanering Verkeerslawaai
t.a.v. Martin Sartorius

Van G. van Mulken
Kamer 4.B2
Telefoon (040) 238 62 1 7
1 2 juli 201 0

Memo
Betreft Saneringsprogramma Schermen Tongelre

Martin,
Naar aanleiding van je reactie op het ingediende saneringsprogramma (mail dd. 7
juni 2010) de volgende reactie.
-

Scherm A4 dient te vervallen
o In de akoestische rapportage bij de mail van 1 maart 2010 is scherm A4 niet
opgenomen;
o In de berekening van de maximale subsidie door bron- en
schermmaatregelen is dit scherm niet meegenomen (de woningen
Doornakkerweg zijn daarin vervallen);
o In het ontwerp en bijbehorende bestek is scherm A4 wel nog opgenomen,
ontwerp en bestek dateren uit 2007, overleg met Bureau Sanering
Verkeerslawaai heeft ertoe geleid scherm A4 niet uit te voeren

-

Scherm B2 moet worden ingekort
o Scherm B2 is in combinatie met de schermen A!, A2, A3, B1, B3, B4 en B5
doelmatig;
o De woningen gelegen aan de Generaal Bothastraat zijn saneringswoningen;
o Totaal betreft het hier een scherm met een lengte van ca. 830 meter;
o Achter de bebouwing Hefveld 3 t/m 7 zou over een afstand van ca. 150 meter
het scherm om saneringsredenen achterwege gelaten kunnen worden;
o Er zijn echter veiligheidsoverwegingen en overwegingen om de
leefomgevingskwaliteit in het stadsdeel Tongelre te verbeteren het scherm
hier niet te onderbreken;
o Het is maar zeer de vraag of een onderbreking van het scherm binnen een
bouwproces een besparing in kosten oplevert;

-

Scherm B3 kan vervallen tenzij rekenpunten op de achterzijde van de woningen
Hofstraat 127 – 163 aantonen dat een scherm hier noodzakelijk is

A
o Scherm B3 is in combinatie met de schermen A!, A2, A3, B1, B2, B4 en B5
doelmatig;
o De woningen gelegen Hofstraat 153 – 163 zijn saneringswoningen (zie
bijlage);
o Totaal betreft het hier een scherm met een lengte van ca. 170 meter;
o Achter een reeds aanwezige loods zou over een afstand van ca. 50 meter het
scherm om saneringsredenen achterwege gelaten kunnen worden;
o Er zijn echter veiligheidsoverwegingen en overwegingen om de
leefomgevingskwaliteit in het stadsdeel Tongelre te verbeteren het scherm
hier niet te onderbreken;
o Het is maar zeer de vraag of een onderbreking van het scherm binnen een
bouwproces een besparing in kosten oplevert;
-

Locaties schermen aangeven
o In de akoestische rapportage is in hoofdstuk 3, pagina 10 opgenomen waar
welke schermen en op welke locaties raildempers worden aangebracht;
o In bijlage 1 vervolgens zijn de locaties van de bron- en schermmaatregelen
opgenomen; voor de bronnen met inbegrip van de kilometrage;

-

Kadastrale aanduiding
o Zie bijlage

Met vriendelijke groet,

G.N.M. van Mulken
Beleidsadviseur Milieu
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