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Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 13 juli is er een vervolgbijeenkomst over het verkeersgeluid van de Energieweg en
de Neerbosscheweg (S100) en mogelijke oplossingen. We nodigen u hiervoor graag uit.
Datum: donderdag 13 juli 2017
Tijd: 20.00
Locatie: Helicon MBO Nijmegen (Energieweg 19)
De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april 2017. Toen hebben we
geïnventariseerd of en welke geluidsoverlast van de Energieweg en de Neerbosscheweg (S100)
wordt ervaren en konden aanwezigen suggesties doen voor maatregelen om het geluid terug te
dringen. Tijdens de bijeenkomst hebben wijkbewoners ook melding gemaakt van sluipverkeer en
andere verkeerssituaties.
Op de bijeenkomst van 13 juli willen we:
Inzicht geven in de haalbaarheid van de aangedragen ideeën;
Inzicht geven in de kosten en verwachte effecten van aangedragen ideeën;
Een voorstel bespreken voor mogelijke maatregelen op de korte termijn en maatregelen
op de lange termijn.
Meetcijfers 2016
Ten tijde van de bijeenkomst op 11 april waren de uitkomsten van de geluidsnnetingen 2016 nog
niet voorhanden. Inmiddels zijn deze bekend en gepubliceerd op www.westenweurt.nl.
De metingen en het daarmee gecorrigeerde geluidsmodel laten op een aantal locaties een lichte
daling van de geluidsbelasting zien. Uitleg hierover vindt u op de website.
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De nieuwe meetgegevens veranderen overigens niets aan het ingezette proces om tot mogelijke
geluidwerende maatregelen te komen. Op deze website zijn ook de gemeten concentraties
stikstofdioxide te vinden. We zien u dan ook graag op 13 juli.
Aanmelding
In verband met de voorbereiding vragen we u, om u vóór vrijdag 7 juli aan te melden als u wilt
komen bij rtpeekanijmegen.nl. We vragen u om bij de aanmelding uw adresgegevens te
vermelden.
Een verslag van de vorige bijeenkomst is te vinden op www.nijmegen.nt/wkqb. Daar komt ook het
verslag van de bijeenkomst op 13 juli te staan.

Met vriendelijke groet,

Harriët Tiemens,
Wethouder Mobiliteit, Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water
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