
Van: inwoner  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:01 
Aan: info@delingensealliantie.nl 
CC: griffie@westbetuwe.nl; gemeente@westbetuwe.nl 
Onderwerp: hoogte geluidsschermen spoor ter hoogte van Linge 
 
Geachte,  
 
Onlangs zijn ter hoogte van de rivier de Linge langs de spoorlijn aan de oostzijde de semi 
transparante geluidsschermen geplaatst. Deze schermen zijn echter te hoog ! De hoogte komt niet 
overeen met het besluit als vastgelegd in het  MeerJarenProgramma Geluidsanering. Conform de 
hieruit volgende besluiten dient het geluidsscherm t.p.v. de Linge aan de oostzijde een hoogte te 
krijgen van 2,0 m. Deze is nu 2,5 m.!! In de praktijk uit zich dit mede in de extra hoogtesprong van de 
geluiddschermen richting het station aan de zuidzijde en aan de noordzijde bij de overgang naar het 
niet transparante scherm.  
De schermen bestaan uit segmenten van steeds 0,5 m hoogte. T.p.v. de Linge is deze een 0,5 m te 
hoog.   
Ik neem aan dat op korte termijn de hoogte van het geluidsscherm wordt aangepast?   
 
met vriendelijke groet,  
inwoner 
 
Van: info@delingensealliantie.nl <info@delingensealliantie.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:14 
Aan: inwoner 
CC: griffie@westbetuwe.nl; gemeente@westbetuwe.nl; info@delingensealliantie.nl 
Onderwerp: RE: hoogte geluidsschermen spoor ter hoogte van Linge 
 
Geachte  
Wij hebben uw vraag in behandeling genomen, en komen hier nog even op terug. 
Ik wil u hierbij wel vast melden dat de hoogte van de geluidsschermen gerelateerd zijn aan de hoogte 
ten opzichte van bovenkant spoor. Hierdoor kan het lijken dat de schermen te hoog zijn vanaf de 
buitenzijde gezien maar in werkelijkheid voldoen aan het geen gesteld is aan  het MJPG en aan het 
vergunde ontwerp. 
 
Ik kom hier nog op terug als ik de formele bevestiging ontvang van uit onze ontwerper. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Jansen 

Omgevingsmanager 

 

   
E info@delingensealliantie.nl    
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Van: info@delingensealliantie.nl [mailto:info@delingensealliantie.nl]  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 14:04 
Aan:  
CC: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>; Info Westbetuwe <Info@WestBetuwe.nl>; de 
Lingensealliantie <info@delingensealliantie.nl> 
Onderwerp: RE: hoogte geluidsschermen spoor ter hoogte van Linge 
 
 
 
Geachte heer  
Zojuist vanuit ons technisch management de volgende bevestiging ontvangen: 
De schermhoogtes zijn vanaf Bovenkant Spoor voorgeschreven in het MJPG. Aan de buitenzijde van 
de schermen is een plint van 50 cm zichtbaar. Daardoor lijkt het vanaf de buitenzijde dat de 
schermen te hoog zijn, echter de aangebrachte hoogte is correct conform vergund ontwerp.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Jansen 

Omgevingsmanager 

 

   
 

E 

 

info@delingensealliantie.nl 
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