
Geachte Burgemeester en wethouders, dames en heren. 

 

Ik sta hier niet voor de eerste keer. 

 

Ik heb u al eerder aandacht gevraagd voor de problemen langs de nieuwe A-4 

De ellende hier in en rond ons huis deel ik met het hele gezin. 

Van een goede nachtrust en uitslapen is geen sprake meer, om ca. 5 uur in de ochtend is iedereen wakker 

van het voorbij rijdend vrachtverkeer. 

Overdag hinder van het geluid langs de snelweg. 

Overdag hinder van het geluidscherm aan de andere zijde van de weg. 

Licht schitteringen in de nachtelijke uren door het voorbij rijdend verkeer, geeft overlast bij de paarden 

verblijven. 

 

Wat brengt dat met zich mee..... een hoop ellende. 



Gezondheid, spanningen in het gezin en op het werk, we komen niet meer op rust. 

Voor de kinderen , de school resultaten lopen achteruit. 

Is dit het nieuwe beleid van onze lokale en landelijke overheid ? 

Gewoon een gezin uitroken, totdat ze helemaal naar de klote zijn ? 

Wij voelen ons in onze omgeving niet meer veilig. 

 

Is het mijn verantwoording, ons leven in en rond het huis aan te passen met mijn eigen middelen omdat de 

overheid in gebreke blijft ? 

Is het mijn verantwoording om mijn gezin volledig naar de afgrond te brengen ? 

 

Waarom kunt u als gemeente wel handhavend optreden, samen met RWS,  tegen een grote berg met puin 

bij Dinteloord ? 

En waarom wilt u dit niet samen met RWS voor onze situatie ? 

Natuurlijk het kost u alemaal geld, natuurlijk er zijn geen middelen beschikbaar in de begroting en er 

worden ook geen middelen beschikbaar gesteld i.v.m. de rechts gelijkheid in andere situaties.  WELKE ? 



Er is geen zicht in de kosten en u antwoordt als laatste dat het aanbrengen van geluidsschermen, buiten 

het gebied van het trace besluit in strijd is met het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 

buiten gebied.  Ik zie zoveel waar het wel anders kan in deze gemeente, of moet ik dan eerst een plek zien 

te vinden in deze gemeente raad. 

Het is wel DUIDELIJK ! 

ONS PROBLEEM ALS INWONER VAN STEENBERGEN (VEROORZAAKT DOOR DE OVERHEID) ZIET U DUIDELIJK 

NIET ALS UW PROBLEEM. 

Maar betaald u vooral wel uw belastingen! 

Al deze ellende was voorkomen geweest als deze gemeente  samen met RWS direct de koe bij de horens 

had gepakt.  En dit hebben we regelmatig besproken met deze gemeente. 

Dan waren we met hoogstens 20 - 50 duizen euro uit de problemen geweest. 

Burgemeester en wethouders, dames en heren, deze gemeente, doet niets !  

Iedereen die ik spreek, spreekt zijn afschuw hoe dit hier kan gebeuren, de overlast buiten en de overlast 

binnen. 

Het gevels isolatie plan met minimale voorzieningen bij ons en maximaal bij de aangekochte panden van 

RWS. 



Van een gelijke behandeling is in deze gemeente geen sprake. Dat zien we overal ! 

Mijn vraag aan u als gemeenteraad. WANNEER NEEMT U ONS SERIEUS ? 

Wat willen wij als gezin: 

- Aanpak van geluid en lichtschittering bij de bron. 

- Een scherm of wal met voldoende hoogte en lengte om het geluid, lichtschitteringen verkeer 

en scherm voor ons huis en opstallen tot leefbare waardes brengen. 

- Gevel isolatie conform de maatregelen zoas bijv.  Kruislandsedijk 11 ( 300 meter verder van 

de weg) of de woningen van RWS. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Fam. Peter van der Wijk 

Kruislandsedijk 5  (v/h Triangel 2) 

Steenbergen 

 


