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Bewoners willen concrete actie voor scherm 
De belangengroep 3VO.Biotoop verlangt van de gemeente dat er serieus werk gemaakt 

wordt een scherm langs het Oosterpark. De bewoners hebben het gevoel dat het ge-

meentebestuur niet harder is gaan lopen sinds de "kaalslag" in het park heeft plaatsge-

vonden. Ook het recente plan Luchtkwaliteit heeft de bewonersgroep geen vertrouwen 

gegeven. 

"Helaas moeten we constateren dat er bedroevend veel sprake is van heel veel onder-

zoeken en weinig concretisering van noodzakelijke acties" stelt Jan Rijsdijk van 3VO. De 

belangengroep put ook weinig hoop uit het nieuwe collegeakkoord: "Wij hebben inmid-

dels het nieuwe collegeprogramma doorgelezen en met de negatieve ervaringen van de 

afgelopen zeventien jaar op zak worden wij hier niet vrolijk van.'' Bewoners van Drievliet 

dringen al die jaren al aan op een geluidswal of een scherm dat geluid weert en fijnstof 

afvangt. Nu recent veel bomen wegens ziekte of vanuit preventie zijn gerooid ervaart men 

dit urgenter dan ooit. Bij al die herrie voelt de bewonersgroep zich niet gehoord door de 

gemeente. "In een commissievergadering is gesteld dat men een geluidwal langs het Oos-

terpark laat doorrekenen en een kosten raming wordt opgesteld. Deze informatie had 

eind september beschikbaar moeten zijn. Tot op heden hebben wij niets meer vernomen" 

aldus Rijsdijk: In de ogen van de bewonersgroep verschuilt de gemeente zich ook te veel 

achter andere partijen “De indruk ontstaat meer en meer dat de gemeente Ridderkerk 

niet pro actief is. Veel te vaak wordt afgewacht wat besluiten van andere organisaties zijn. 

Onze gemeente neemt zelden zelf het voortouw, tenzij het gaat om onderzoeken te ver-

richten. Uit niets blijkt dat er voor de totstandkoming van een broodnodige geluidswering 

alsook fijnstof-afvanging in de afgelopen jaren de nodige lobby's bij rijks- en provinciale 

overheid of Rijkswaterstaat zijn gedaan.” 

De rijksweg is nu goed te horen en te zien tussen de bomen 


