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Geachte heer Zevenbergen, 

 

Uw brief van 30 september 2021 is door ons ontvangen. Hierin stelt u vragen op grond van artikel 

40 Reglement van Orde met betrekking tot geluidsoverlast van verkeer op de Aziëlaan. Hieronder 

onze reactie. 

 

1. Is het college op de hoogte van de zorgen van bewoners van de Aziëlaan over de 

verkeersveiligheid en de geluidsoverlast van dit verkeer op de Aziëlaan?  

Wij hebben inderdaad enkele meldingen ontvangen en beantwoord. 

 

2. Zo ja, hoe kijkt het college aan tegen de problemen die de bewoners aankaarten? Zo nee, hoe 

kijkt het college aan tegen de problemen die onderaan deze Art. 40 vragen opgesomd staan?  

Bewoners hebben melding gedaan van te hard rijden, hard optrekken na de rotondes en 

geluidsoverlast dat dit teweeg brengt en veel zware voertuigen. Uit onze gegevens blijkt dat er 

geen sprake is van te hard rijden, dat de woningen erg dicht bij de weg staan en vanuit de 

bouw geluidwerende voorzieningen zullen zijn getroffen om de gevelbelasting te beperken 

(wat alleen werkt met de ramen en deuren dicht) en dat wij niets kunnen doen aan voertuigen 

met knetteruitlaten e.d. (de politie wel en daarin werken we samen. Zie ook het antwoord bij 

vraag 5). Verder is de Aziëlaan een gebiedsontsluitingsweg en is het dus volkomen normaal 

dat er zwaar verkeer rijdt. Zeker met alle bouwactiviteiten die er nog gaande zijn. 
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3. Is het college bereid om verkeersmetingen te doen om de daadwerkelijke verkeerssituatie in 

kaart te brengen?  

Uit onderzoek is al gebleken dat snelheid geen probleem is. De gemiddelde snelheid is 51 

km/u. Het betreft een 50 km/u weg. Verder zien wij geen aanleiding om nader onderzoek te 

doen, omdat de genoemde type voertuigen e.d. heel normaal zijn voor een weg met een 

functie van gebiedsontsluitingsweg. 

 

4. Ziet het college mogelijkheden om de problemen die de bewoners aankaarten (gedeeltelijk) op 

te lossen?  

Ja, we zien beperkte mogelijkheden om iets te doen aan de ervaren geluidsoverlast. 

 

5. Zo ja, welke problemen wilt het college oppakken, hoe wilt het college deze oppakken en 

wanneer wilt het college deze problemen oppakken? Zo niet, waarom niet?  

Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze antwoordbrief over dit onderwerp welke u kunt 

vinden onder agendapunt 4.6.a van de raadsvergadering op 14 oktober 2021.  

 

6. Is het college bereid om op korte termijn (Q4) in gesprek te gaan met bewoners van de 

Aziëlaan over de problematiek en hierover aan het einde van Q4 een terugkoppeling aan de 

raad te geven?  

Uiteraard zijn wij altijd bereid in gesprek te gaan als u ons kunt aangeven welke bewoners zich 

bij u hebben gemeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

 

 

 

drs. ing. P.D. Wekx MBA                mr. drs. J.W.E. Spies 

 

 

 


