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Inleiding:
Enige tijd geleden werd in Tegelen door een aantal bewoners die in de nabijheid van de A73 wonen, een
handtekeningactie opgezet in de directe omgeving. Dit in verband met de aanhoudende klachten over
geluid- en stankoverlast.
Veel mensen hebben hun handtekening gezet, omdat er in toenemende mate klachten zijn, met name
van geluid- en stankoverlast alsmede vanwege de angst voor fijnstof.
Bij de ingekomen stukken van mei jongstleden zat een brief van de groep ‘A73A74 belangen’ uit
Blerick. Ook zij constateren dat er in de afgelopen periode steeds meer overlast is gekomen.
Hieronder enkele reacties van inwoners van Tegelen en Blerick:.
Heel wat toezeggingen zijn er in het verleden gedaan. Door gemeente Venlo en ook door Rijkswaterstaat.
Maar er is nog steeds overlast. Veel overlast!
Stankoverlast van de uitlaatgassen!
Niet meer rustig buiten zitten zonder al dat gezoem van voorbijrijdende auto’s!
Zomers als het warm is een raam openzetten, vergeet het maar!
Bang voor de gevolgen van fijnstof voor de gezondheid!
Door de openstelling van de A74 zijn de problemen nog groter geworden!
Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo praten mooi maar doen niks zeggen veel mensen.

Op grond van het bovenstaande hebben wij de navolgende vragen:
1.

Is het College bereid om, al dan niet in samenwerking met Rijkswaterstaat, in de
woningen aan de A73 in zowel Blerick als Tegelen een meting van fijnstof en
geluidsniveau te houden? Zo ja wanneer kunnen we dit verwachten? Zo nee,
waarom niet?
2. Is het College bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken de maximumsnelheid naar 80
km/uur terug te brengen? Zo nee, waarom niet?
3. Is het College bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken om in het gebied gelegen
tussen de Glazenapstraat en De Kaldenkerkerweg in Tegelen, veel meer beplanting
te realiseren. In het meest kwetsbare gebied is geen extra beplanting aangebracht
en waar niemand woont, langs de ‘’Streekweg’’ staan honderden bomen, leg
dat maar eens uit aan de burgers. Dit ter voorkoming van hinder van fijnstof. Zo
nee, waarom niet en welke andere mogelijkheden zijn er nog om dit probleem
enigszins te verhelpen?
4. Is het College bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken, daar waar mogelijk, de
aanleg van een aarden wal op enkele strategische plaatsen voor te stellen. Dit ter
vermindering van de geluidsoverlast. Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet,
Fractie LokaleDemocraten.
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