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Economische belangen boven leefbaarheid bewoners?
Gemeente Zwijndrecht zet verontruste bewoners over geluidsoverlast industrie
en verkeer Groote Lindt voor woonwijken Kort Ambacht en Nederhoven, weg als
‘boze’ burgers in plaats van naar ze te luisteren
Stichting Bewonerscomité Lindtwind sprak op 11 december 2018 in tijdens de behandeling van het
bestemmingsplan 1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling bij de Gemeente Zwijndrecht. Tijdens
die inspraak wees LindtWind de Raadsleden op de grote onrust en zorgen die er bij vele bewoners van
de wijken Kort Ambacht en Nederhoven leven, over de fors toegenomen geluidsoverlast voor de
bewoners, als gevolg van de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en het steeds drukker wordende
werkverkeer op de Lindtsedijk als gevolg. De Stichting drong dan ook aan op een nieuw, actueel
geluidonderzoek in de aangrenzende wijken om de bestaande geluidoverlast te meten, en hierop
passende maatregelen te treffen. Veel partijen in de Raad waren het hiermee eens, en kwamen met
het voorstel om het geluidsonderzoek te actualiseren.
Tot onze stomme verbazing lezen wij hier in De Brug van 19 december 2018, onder Stadsnieuws van
de gemeente, helemaal niets over. Sterker, de Stichting wordt domweg neergezet als een boze burger,
en de geluidverkaveling gaat ‘slechts om een technische wijziging van het bestemmingsplan.’
Vervolgens gaat het stuk nog een stap verder: ‘Zij suggereerden dat door de wijziging de bedrijven
straks meer lawaai kunnen maken ten koste van de omwonenden.’ De wethouder Jos Huizinga reageert
als volgt: ‘Die beschuldigingen komen hard bij mij aan en werp ik verre van me. Wij handelen naar het
democratische recht.’

Handelen naar democratisch recht: geluidonderzoek in de wijken
De Stichting werpt deze uitspraken van de wethouder verre van zich, en corrigeert langs deze weg de
Gemeente Zwijndrecht, die dit stuk notabene zelf afdrukt op haar (betaalde) stadsnieuwspagina, en
volgens ons dus geen objectief verhaal neerzet, maar hier haar eigen geschiedenis schrijft, zoals op de
geluidsband van de vergadering is te controleren. Waar gesproken wordt over handelen naar
democratische recht, rijzen bij ons inmiddels de twijfels als er op kosten van de burger, in het
Stadsnieuws door de Gemeente Zwijndrecht, een dergelijke, suggestieve verslaglegging wordt gedaan.
Voor het gemak wordt een zeer belangrijk onderdeel ook nog eens weggelaten: het verzoek om een
geluidsonderzoek in de wijken Kort Ambacht en Nederhoven. Een actueel onderzoek, objectief en
bedoeld om de bewoners van dienst te zijn, die hun leefbaarheid zien wegglijden in een gemeente, die
stilletjes overal de geluidsnormen omhoog aan het jagen is, en tegelijkerheid preekt, dat zij een goed
leefklimaat en leefbaarheid aan haar burgers garandeert.
Wij roepen de Raad dan ook op om vast te houden aan een geluidsonderzoek alvorens dit
bestemmingsplan zo weg te hameren en te laten zien dat de burgers ertoe doen in Zwijndrecht. Anders
wordt Zwijndrecht geen Tuinstad, maar een Herriestad. Stichting Bewonerscomité Lindtwind

