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Handreiking Huishoudelijk Reglement VvE’s en verhuurders
Voor verhuurders en verenigingen van eigenaars heeft de NSG een Handreiking opgesteld met regels voor het
leggen van vloerbedekkingen in appartementen. Aangegeven wordt wat er in een huishoudelijk reglement moet
staan over dit onderwerp. Dat verschilt per type woning. Oude etagewoningen met houten draagvloer vergen een
andere aanpak dan moderne appartementen met zwevende dekvloer.
Naast de gebruikelijke 10 dB-eis voor appartementen met betonvloeren, wordt ook NTA 5098 gepresenteerd. In
deze Nederlandse Technische Afspraak met betrekking tot geluidlabeling van producten voor vloerafwerking
wordt gewerkt met een systeem met sterren. Deze NTA is ontwikkeld door de NEN commissie ‘Geluidwering in
gebouwen’.

Lees meer

Ministeries voor de Nieuwe Tijd
Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van
ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg
terug is er niet Welk pad ligt nu voor ons?
In het boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd laten deskundigen uit alle hoeken van de samenleving zien hoe we
die vooruitzichten kunnen realiseren; met nieuwe ministeries die passen bij de behoeften van nu en verder gaan
dan de wereld van overmorgen.
Zo staat er een Ministerie voor Stilte in. Hierin pleit Erik Roelofsen voor vier maatregelen die “stiltewinst” en
daarmee meer individueel en collectief welzijn opleveren. De voorstellen in ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd’
zijn concreet en haalbaar. Door te investeren in
zaken die dichtbij onszelf liggen, verdwijnen schadeposten die anders ‘vanzelf’ zouden ontstaan. En
de menselijke winst is onbetaalbaar! Dit boek biedt handelingsperspectief voor iedereen.

Meer info

GOUDEN DECIBEL AWARDS
De NSG heeft samen met het NAG en de VVM het initiatief genomen in dit najaar de “GOUDEN DECIBEL
AWARDS” weer uit te reiken. Eerder vielen allerlei projecten in de prijzen met goede resultaten bij het
terugdringen van ongewenst geluid en hinder. Opnieuw willen wij deze initiatieven en innovaties onder de
aandacht brengen zodat de goede voorbeelden kunnen worden gedeeld. Burgers, bestuurders, ambtenaren,
adviseurs, productontwikkelaars en ieder die op een of andere manier bijdraagt aan het terugdringen van geluid
roepen wij op mee te doen. Er zijn diverse categorieën.
Informatie en aanmelden: klik hier.

Geluiddempende vloerbedekking

WEBINARS
Zwerflawaai en ander piekgeluid

13 januari 2021
In een webinar worden alle zaken doorgenomen die
van belang zijn bij het beperken van hinder van
lopen met hard schoeisel in appartementen.
Aan de orde komen de volgende zaken:
o Huishoudelijke reglementen
o Productbeoordeling
o Keurmerken en labels
o Appartementen gebouwd voor 2003 en er
na
o Oude etage-woningen
o Gerenoveerde woningen
o Wie doet wat wanneer?
o Zelf testen
o Bouwbesluit
Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld.
Deelnemers aan de webinar ontvangen de
Handreiking van hierboven. Klik hier om aan te
melden.

26 januari 2021
Voorbeelden van zwerflawaai.
o Luid praten, joelen en schreeuwen op
straat
o Passerende auto’s met luide muziek.
o Brommer of motor met sportuitlaat.
Deze vorm van geluidsoverlast is lastig aan te
pakken. Maar er zijn ontwikkelingen.
Informatie en aanmelden: klik hier

Basiscursus: Geluid in de Omgevingswet
Januari, maart en mei 2021
Deze tweedaagse cursus wordt in middagen als
webinar gehouden.
Informatie: klik hier

Sluiting tijdens de feestdagen.
Van 21 december tot 4 januari is het NSG bureau gesloten

Wat ons opviel in de media
Windmolens verder van woningen
Poldermodel Schiphol werkt niet
Luidruchtige windmolens worden vaak te dichtbij
Het overleg in de zogeheten Omgevingsraad Schiphol (ORS) liep
woonwijken neergezet. Dat zegt audioloog Jan de
zo'n twee jaar geleden volledig vast. In die raad zitten
Laat. Windmolens die te dicht bij woningen staan
vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten, van
dienen te worden verplaatst. Zodra windmolens
omwonenden, van milieuorganisaties en ook van de
hoger worden, moet je de afstand vergroten.
luchtvaartsector. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel was gevraagd
Lees meer
daar onderzoek naar te doen en bracht verslag uit. Lees meer
Meldpunt vuurwerkoverlast
Op zoek naar luidruchtig stiltegebied
RTV Utrecht heeft een meldpunt vuurwerkoverlast
Het Dwingelderveld in Drenthe is door de NSG uitgeroepen tot de
geopend. Samen met kijkers, luisteraars en volgers
“stilste plek” in Nederland. De Nederlandse Federatie
brengen ze de plekken in kaart waar rotjes en
Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) is op zoek naar het
vuurpijlen in de provincie Utrecht tot grote ergernis “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”. Woont u in of bij een
leiden. Heb jij last van vuurwerk? Meld het via hun stiltegebied waar de stilte ver te zoeken is? Meld het bij
kaart. Lees meer
NEFOM Lees meer
Misleidende reclame over Lelystad?
Concentratie verbetert met regelmatige rust
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen
Onderzoek laat zien: na een geluidspauze voel je je beter en kun je
Laagvliegen (SATL) heeft een klacht ingediend bij
weer vol aandacht aan de slag. Onderzoekers van de University of
de Reclame Code Commissie (RCC) over Lelystad Chicago (VS) lieten proefpersonen in 2019 bijvoorbeeld een
Airportkrant. Die wordt online gepubliceerd en
kwartier lang natuur- of stadsgeluiden horen. Daarvoor en daarna
huis-aan-huis in de regio verspreid, maar zou
deden de proefkonijnen taakjes die behoorlijk wat van je aandacht
misleidende informatie bevatten. Lees meer
vergen, zoals een rijtje cijfers onthouden en die achterstevoren op
kunnen noemen. Lees meer
Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons!
info@nsg.nl

