Bericht van het bestuur
Poll klachten geluidsoverlast rondweg N271 en de A77
Na de oproep in de vorige Hejs Nejs hebben 72 huishoudens van de korte enquête gebruik gemaakt
voor de N271, 73 voor de A77
M.b.t. overlast N271, ingevuld door 72 huishoudens
Geen
Wel overlast
overlast
29=40% 43=60%
5x score 1

1x 0
2%

2x1
5%

6x2
14%

14x3
33%

11x4
26%

9x5
21%

Sleen

Kranenveld
Boommarterstraat
Sleen
Heikampseweg
Eekhoornstraat
Berkenstraat

Heikampseweg 3 x
Beukenlaan 3x
Hoofdstraat 2x
Hoefstraat
Hezeland
Esdoornstraat
Nieuwwijkstraat
Dionisiusstraat
Acaciastraat

Heikampseweg 5x
Boommarterstrs.2x
Hermelijnstraat
Boslaan
Kasteelstraat
Nieuwijkstraat
Eekhoornstraat

Heikampseweg 2x
Beukenlaan 2x
Smele 2x
Nieuwwijkstraat
Hommersumseweg
Heikampseweg

Totaal matig tot sterke overlast: 80 % van de 43 huishoudens.
Bewoners van de Heikampseweg, Beukenlaan, Eekhoornstraat/Boommarterstraat/Hermelijnstraat,
Nieuwwijkstraat, Smele/Kranenveld geven het vaakst overlast aan.
Verder zijn er meldingen van Hoofdstraat, Berkenstraat/Esdoornstraat/Acaciastraat/Boslaan, Nieuw Erf/
Kasteelstraat/Dionysiusstraat, Hoefstraat, Hezeland

M.b.t. overlast A77, ingevuld door 73 huishoudens
Geen
Wel overlast
overlast
25=34% 48 =66%
3x score 1

9x1
19%
Heikampseweg 4x
Beukenlaan 3x
Esdoornstraat
Boommarterstraat

3x2
6%
Hezeland
Kranenveld
Heikampseweg

10x3
21%
Beukenlaan 3x
Lijsterbesstraat
Hommersumseweg
Heikampseweg 1x
Boslaan
Nieuw Erf
Acaciastraat
Berkenstraat

16x4
33%

10x5
21%

Heikampseweg 4x
Eekhoornstraat 3x
Boommarterstr. 2x
Hommersumsew. 2x
Hermelijnstraat
Nieuwwijkstraat 2x
Kasteelstraat
Sleen

Smele 2x
Heikampseweg
Nieuwwijkstraat
Eekhoornstraat
Dionisiusstraat
Kamperweg
Hoofdstraat
Kranenveld
Sleen

Totaal matig tot sterke overlast: 75% van de 48 huishoudens.
Bewoners van de Heikampseweg, Eekhoornstraat/Boommarterstraat/Hermelijnstraat, Beukenlaan, Smele/
Kranenveld, Hommersumseweg, Nieuwwijkstraat geven het vaakst overlast aan.
Verder zijn er meldingen van Berkenstraat/Acaciastraat/Esdoornstraat/Boslaan, Nieuw Erf/Kamperweg,
Dionysiusstraat/Boslaan, Hoofdstraat/Lijsterbesstraat/Kasteelstraat, Sleen

Uit bovenstaande komt het beeld naar voren dat de overlast weliswaar niet massaal wordt ervaren,
maar dat bepaalde wijken wel degelijk sterke overlast ondervinden. Dit beeld hebben we als Hèjje
Mojjer op 20 maart 2021 aan wethouder Janine van Hulsteijn doorgeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------De gemeente wijst in een reactie vooralsnog op onderstaande link scan leefbaarheid gemeente
Gennep. In deze scan kun je de laag geluidscontouren aanzetten om een beeld te krijgen over de
contouren verkeersgeluidoverlast. www.royalhaskoningdhv.com/leefbaarheidsscangennep
Opmerking vanuit Hèjje Mojjer:
In de Leefbaarheidsscan zien we

1. dat Heijen veel meer rood (53 tot 63 db) en geel (48 tot 53 db) is gekleurd t.o.v. bijvoorbeeld
Gennep, Ottersum Milsbeek. M.n. door de N271 en A77 en bedrijventerreinen om het dorp.
2. dat een aantal woningen zelfs in de rode zone ligt 53 tot 63 dB), een behoorlijk aantal woningen in
de gele zone 48 tot 53 dB.

3. dat de woningen aan de N271 deels vallen in de categorie 48 dB tot 53 dB (Lden)., maar ook 53 dB
tot 63 dB (Lden). Pand 53 ligt als eilandje met ook deze aanduiding als eiland in een
gebied categorie van 53 dB tot 63 dB (Lden).
4. dat wijken in het zuiden ook in deze categorie liggen. Opmerkelijk is dat huizen 69 en 71 in de
zones 63 dB tot 99 dB (Lden) in een eilandje liggen van een lagere categorie
Feitelijk wordt hier weergegeven dat er sprake is van sterke overlast.
Nog niet duidelijk is wanneer deze metingen zijn gedaan en met welke windrichting. (Bij zuidwestenwind
wordt het geluid van de A77 sterk richting Heijen getransporteerd, bij oostenwind uiteraard het geluid van
de N271)
Volgens het RIVM zou een rustige woonwijk (dorp of landelijk) niet meer dan 45 dB moeten zijn.
Tot 45 dB is minder kans op gezondheidsklachten. Boven de 45 dB meer kans op gezondheidsklachten .
Een heel aantal woningen in Heijen ligt dus in een zone waarin je mogelijk klachten kunt krijgen.

