
Ter inzage legging gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai 

Helmond 2015 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 maart 2015 een gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit 

Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2015 zoals opgenomen in afdeling 4.3 van het Besluit 

geluidhinder (Bgh), hebben vastgesteld. Het gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit heeft met name betrekking op 

een verlenging van het geluidsscherm met 88 m (1,5 m) ter hoogte van de Rooseindsestraat/Duizeldonksestraat.  

Het besluit komt erop neer dat voor de hieronder genoemde locaties de navolgende geluidsreducerende en 

afschermende maatregelen zullen worden aangebracht. 

 

Nr. Locatie Maatregel Hoogte ten opzichte van bovenzijde 
spoor in meters 

1. Medevoort 15 (Brandevoort) scherm (lengte 40 m)  
raildempers (lengte 80 m) 

2,0 m 

2. Burgemeester Krollaan 
(Brandevoort) 

raildempers (365 m) - 

3. Noord Parallelweg t.h.v. 
Mierloseweg (Mierlo-Hout) 

scherm  (lengte 230 m) 1,5 m 

4. Schepenstraat/Distelveld  
(Helmond West) 

scherm (lengte 114 m) 1,5 m 

5. Burgemeester van Houtlaan 
(Centrum) 
 

raildempers (380 m) - 

6. Rooseindsestraat tussen 
Nijverheidsweg en lijn Helmond-
Venlo (Hoogeind) 

scherm (lengte 353 m) 
raildempers (lengte  350 m) 

2,0/2,5 m 

7. Deurneseweg tussen 
Margrietlaan en Wethouder van 
Wellaan (Helmond-Oost) 

scherm (lengte 410 m) 
raildempers (lengte 365 m) 

2,0 m 

8. Rooseindsestraat/ 
Duizeldonksestraat 2  (Hoogeind) 
 

scherm (lengte 248 m) 1,5 m/2,0 m 

9. Piet van Bokhovenpad 
(Hoogeind) 
 

scherm (lengte 153 m) 
 

2,0 m 

10. Berkveld (Brouwhuis) raildempers (83 m) - 

 

 

Het gewijzigd ontwerpbesluit is vanaf 23 maart 2015  gedurende zes weken voor eenieder te bekijken op 

www.helmond.nl/stillerspoor. Inzage is ook mogelijk in de Stadswinkel. Dit kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 140492.  

 

Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u 

schriftelijk een zienswijze indienen, dan moet dit worden gezonden aan het college van burgemeester en 

wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook per mail kan een zienswijze worden ingediend. 

Dit dient dan te geschieden op het volgende mailadres: gemeente@helmond.nl  en met de vermelding “zienswijze 

geluidsschermen.” U krijgt dan een bevestiging van de door u gestuurde mail. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met team Milieu, mevrouw Karin Aquina, tel. 0492 – 845891, 

K.aquina@helmond.nl. 
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