Dieren, 23 oktober 2018
Betreft: Doesburgsedijk en Burgerinitiatief

Geachte raadsleden van de Gemeente Rheden,
Ons appartementengebouw Hofzicht is gelegen aan de Lagestraat in Dieren en gesitueerd
direct aan de Doesburgsedijk.
In het wijzigingsplan 1 Dieren-Zuid (de Klok) van de dienst ROOW gedateerd augustus 1997
en vergezeld van tekening nummer D 188 staat het volgende letterlijk vermeld:
5 Milieuaspecten,
5.1. Wet geluidshinder
Bij besluit van 16 september 1993 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland voor dit
terrein voor geluid afkomstig van de Doesburgsedijk een hogere geluidgrenswaarde
vastgesteld van 59 dB(A). Uit een akoestisch onderzoek d.d. 16 april 1997 blijkt, dat de
eerder verleende hogere grenswaarden niet worden overschreden.
Uit recente berichtgeving van RTL Nieuws blijkt echter dat, op basis van metingen van het
R.I.V.M., de geluidswaarde >65 dB(A) is (Lagestraat 24, deel uitmakende van ons gebouw
Hofzicht) !
Het is duidelijk dat de door de Provincie al verhoogd vastgestelde geluidgrenswaarden,
sedert het akoestisch onderzoek van april 1997 ruimschoots worden overtroffen en de door
het R.I.V.M. gemeten geluidwaarde door deze instantie wordt geclassificeerd als zeer slecht.
Wij zijn van mening dat de Gemeente Rheden in deze ernstig nalatig is geweest, de wet door
haar wordt overtreden en dat deze voor de bewoners zeer ongezonde situatie dringend dient
te worden beëindigd en wel door tot de aan de bewoners meerdere malen beloofde afsluiting
van de Doesburgsedijk over te gaan (voor al het gemotoriseerde verkeer).
Het aantal motorvoertuigen op de Doesburgsedijk ligt al jaren beduidend hoger dan 6000
voertuigen per etmaal, wat het maximum is voor een erftoegangsweg type 1 buiten de
bebouwde kom met een zogenaamde verblijfsfunctie (zie bijlage).
De verkeersdeskundige van de Gemeente Rheden, dhr. E. Beekman geeft dit zelf toe tijdens
de laatst gehouden informatieavond op 9 oktober jl.
Alleen al om bovenstaande bevindingen, kan de Rhedense Gemeenteraad onmogelijk met
het Burgerinitiatief tot openhouden van de Doesburgsedijk van dhr. Elferink instemmen om
als Gemeenteraad niet medeschuldig te worden aan het overtreden van de wet en het laten
voortbestaan van een voor de bewoners zeer ongezonde situatie.
De bewoners van gebouw Hofzicht rekenen op een betrouwbare overheid en vertrouwen er
op dat nu na 20 jaar de overheid eindelijk gedane beloftes gaat nakomen.
Namens het bestuur van de V.V.E. Hofzicht,
Erik Hiddink,
Lagestraat 18, Dieren.

