NIEUWSFLITS
juni 2021
Oproep vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Ben jij iemand die het leuk vindt om documenten te digitaliseren en ze daarna te archiveren in
onze geluidsbibliotheek? Dan hebben wij een vrijwilligersfunctie voor jou in de aanbieding.
Of ben je een vakgenoot in de akoestiek die het leuk vindt om mensen met
geluidshinderproblemen te helpen? Dan hebben we ook voor jou meerdere vrijwilligersfuncties
beschikbaar.
Ook op het gebied van marketing & communicatie zoeken wij een vrijwilliger.
Lijkt je dit wat of wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met Erik Roelofsen
via info@nsg.nl

NSG-dag 2021
Geluid in steden en dorpen

28 september 2021
Onderdelen van de NSG-dag zijn:
o Steden verkeersluw maken.
o Rustgebieden in en om de stad.
o Elektrische motorvoertuigen.
o Bevoorrading in de stad
o Stille zijden bij woningen.
o Bestrijding lawaaischoppers.
o Evenementen en geluid
o Wonen op geluidsbelaste plekken

WEBINARS
Geluiddempende vloerbedekking
30 juni 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
o
o
o
o
o
o
o
o

Huishoudelijke reglementen
Productbeoordeling
Keurmerken en labels
Appartementen gebouwd voor 2003 en er na
Oude etage-woningen
Gerenoveerde woningen
Wie doet wat wanneer?
Zelf testen
Bouwbesluit

Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld.
Onderdeel van de webinar is een handreiking voor verhuurders en Verenigingen van
Eigenaren (VvE) m.b.t. vloerbedekkingen.
Klik hier om aan te melden.
Basiscursus: Geluid in de Omgevingswet
5 en 6 juli 2021
Deze tweedaagse cursus wordt in twee middagen als webinar gehouden.
Informatie: klik hier
Wat ons opviel in de media
Fors meer klachten geluidsoverlast
Europa wil af van de herrie
In totaal kwamen bij de politie tussen maart Europa moet de komende jaren flinke stappen zetten
vorig jaar en maart dit jaar over heel
om vervuiling tegen te gaan. Het gaat dan niet alleen
Nederland ruim 182.000 meldingen binnen
om luchtvervuiling, maar bijvoorbeeld ook over
van geluidsoverlast bij mensen thuis. Dit is
geluidsoverlast. Dat staat in een nieuw actieplan van
60 procent hoger dan in dezelfde periode
de Europese Commissie dat ertoe moeten leiden dat
een jaar eerder. In de provincie Utrecht is
Europa in 2030 veel schoner en gezonder is. De
het 70 % meer.
ambitie is dat er per 2050 vrijwel geen vervuiling meer
Lees meer
is.
Lees meer
Flitspalen voor lawaaimakers
Hinder Schiphol moet inzichtelijker
Hard optrekken, toeteren of gewoon even
Het RIVM vindt dat de transparantie over wijzigingen
flink gassen terwijl je stilstaat voor het
van de berekeningen, gebruikte gegevens en modellen
stoplicht. In Rotterdam is de gemeente
beter kan. Ook adviseert het instituut meer actuele
helemaal klaar met geluidsoverlast van
wetenschappelijke informatie over de gevolgen van
weggebruikers en wil daarom dat dit
vliegtuiggeluid op de gezondheid toe te passen.
makkelijker beboet kan worden met speciale Lees meer
'flitspalen'.
Lees meer

Herrie van terrassen
Voetbalkooi gaat weg
Volgens de Utrechtse belangengroep
De voetbalkooi, die sinds september 2012 in Dokkum
Binnenstad030 komen er te veel
staat, wordt weggehaald. Dat heeft de gemeente
horecagelegenheden in de stad. De
Noardeast Fryslân besloten nadat er in 2017 bij hen
geluidsoverlast van de terrassen in de stad
klachten binnenkwamen over geluidoverlast van
overschrijdt de geluidsnorm ruim, zegt Anke gebruikers van de speelvoorziening.
Colijn van de actiegroep. Volgens de groep
Lees meer
vertrekken daarom steeds meer Utrechters
uit het centrum.
Lees meer
Hoge of lage schermen?
Brullende motoren
In het conceptsaneringsplan Railschermen
Zo'n zeventig bewonersgroepen uit het hele land
Heiloo stelt het college van B&W een
hebben zich verenigd om samen te strijden tegen
combinatie van mini- en hogere
lawaai van voorbij scheurende motoren. En daar stopt
geluidschermen voor. Daar waar het dorp in het niet: steeds meer mensen komen in actie.
tweeën gesplitst wordt, komen miniLees meer
schermen. Op plekken waar de schermen
minder impact hebben op de omgeving,
komen hoge geluidsschermen.
Lees meer
Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons!
info@nsg.nl

