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Onderwerp 
Uw klacht 
 
Geachte heer L., 
 
Op 30 mei jl. hebben wij uw klacht ontvangen over de gemeente Wierden. Vervolgens hebben 
wij hier op 31 mei telefonisch contact over gehad. Naar aanleiding van dit telefoongesprek 
hebben wij ontbrekende informatie opgevraagd bij de gemeente. 
Uw klacht gaat over de steeds verder toenemende geluidsoverlast die u ervaart van de 
provinciale weg voor uw woning. U heeft aangegeven dat er veel zware voertuigen, zoals 
vrachtverkeer en tractoren, langs uw woning rijden en dat er, ondanks een doorgetrokken 
streep, veel ingehaald wordt wat met name in de spitsuren tot extra geluidsoverlast leidt. 
Daarom wilt u graag dat er geluidsisolerende maatregelen voor uw woning worden getroffen. 
Zoals de gemeente Wierden heeft aangegeven wordt de geluidsoverlast door verkeer 
berekend aan de hand van landelijke wettelijke normen en gelet op die normen komt uw 
woning volgens de gemeente niet voor maatregelen in aanmerking. Overigens is het goed 
hierbij op te merken dat het niet om een gemeentelijke, maar om een provinciale weg gaat.  

Voor zover er sprake zou zijn van gemeentelijke verantwoordelijkheid voor meer verkeer op de 
Hexelseweg moeten we vele jaren terug. In de periode van 2003-2005 had u, zo blijkt uit aan u 
gerichte brieven van de gemeente, op verschillende momenten bezwaar kunnen maken tegen 
besluiten met betrekking tot de aanleg van de Loonderesweg/Westelijke Randweg en het 
daarmee samenhangende geluidsaneringstraject. U heeft daar toen binnen de daarvoor 
geldende termijnen geen gebruik van gemaakt.  

Voor zover uw klacht de gemeentelijke verantwoordelijkheid (voor meer verkeer op de 
Hexelseweg c.q. het niet treffen van geluidsisolerende maatregelen) betreft heeft de 
gemeente op grond van artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht uw klacht naar ons 
oordeel terecht niet in behandeling genomen. 
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Voor zover uw klacht de overlast door het verkeer op de provinciale weg betreft is de Provincie 
Overijssel het aanspreekpunt. 

Conclusie 

Wij zijn van oordeel dat de gemeente op juiste gronden uw klacht niet in behandeling heeft 
genomen. Wij zien dan ook geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar uw bij ons 
ingediende klacht.  

Met deze brief wordt uw dossier gesloten. Een kopie van deze brief sturen wij naar de 
gemeente Wierden.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overijsselse Ombudscommissie 
 

 
 
 
P. Jansen, voorzitter        mw. M. Knigge, onderzoeker/rapporteur 
 
 
 
 
 
 

 


