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Nieuwstadt, 8 september 2008
Aan: Het College van B en W Echt-Susteren,
de gemeenteraad van Echt-Susteren
Nieuwe Markt 55
6101 CV Echt
Van: Stichting De Groene Sporenwolf
Vlonderstraat 13
6118 CZ Nieuwstadt
Betreft: aanplant Landschapspark Susteren langs N297
Edelachtbare dames en heren,
Het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf vraagt dringend uw welwillende aandacht voor
het volgende.
De voltooiing van de N297, op Duits grondgebied de B56n genaamd, vordert gestaag.
Waarschijnlijk zal de weg in de loop van 2009 in gebruik worden genomen. Daardoor zal het
stuk N297 langs Nieuwstadt de nodige motorvoertuigen gaan verwerken.
Van enkele inwoners hebben wij vernomen dat het vrachtverkeer, ten behoeve van
werkzaamheden aan de B56n, zeer goed te horen is. Dit wordt als zeer hinderlijk ervaren.
Stichting De Groene Sporenwolf heeft enkele jaren geleden al de spoorbrug over de N297
omgedoopt tot Lawaaibrug en ook omtrent dit kunstwerk zijn de klachten nauwelijks minder
geworden na het aanbrengen van de isolatieplaten aan de onderzijde. Binnenkort kunnen de
zuidelijk wonende inwoners van Nieuwstadt óók nog gaan ‘genieten’ van de motorvoertuigen die
over de N297 razen. Wij achten dit ongewenst aangezien het een inbreuk is op het woongenot
dat de burgers jarenlang hebben genoten en willen blijven genieten.
Het baart Stichting De Groene Sporenwolf grote zorgen dat er nog steeds niet begonnen is aan
de aanplant tussen de N297 en Nieuwstadt, ten oosten van de Sittarderweg. Juist die aanplant
werd ons in het verleden belooft als groene geluidswal tussen Nieuwstadt en de N297, hoewel
wij de nodige twijfels hebben bij het geluidsverminderende effect van deze aanplant. Maar toch:
bij gebrek aan een echte geluidswal en de ligging van de N297 op en boven maaiveldhoogte
zou er op zijn minst al begonnen moeten zijn aan de aanplant van dat deelgebied van
Landschapspark Susteren. Het duurt enige jaren voordat jonge aanplant enigszins omvang
krijgt. Tevens kan de aanplant het zicht op motorvoertuigen wegnemen.
Op zeer korte termijn willen wij antwoord op de volgende vragen:
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1. Waarom is er tot op heden nog niet begonnen met de aanplant van het deelgebied
Landschapspark Susteren gelegen tussen Nieuwstadt en de N297, en tussen de
Sittarderweg en de Duitse grens?
2. Wanneer kunnen de burgers wél enige activiteit verwachten ten aanzien van het
aanplanten van bomen en struiken in genoemd gebied?
3. Bij welke instantie kunnen de inwoners van Nieuwstadt terecht voor het vorderen van
planschade, gezien de vermindering van het woongenot als gevolg van de N297, en dus
ook als gevolg van de Lawaaibrug?
In afwachting van een spoedige reactie en afdoende antwoorden, verblijven namens het
bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf,
Evert Masthoff, voorzitter
Haverterstraat 5
6118 CC Nieuwstadt
tel.: 046-4855633
e-mail: evert.masthoff@planet.nl

Wil Klinkers, secretaris
Vlonderstraat 13
6118 CZ Nieuwstadt
tel.: 046-4853896
e-mail: wklinkers@hetnet.nl

