NIEUWSFLITS
september 2021
Zondag 31 oktober: Dag van de Stilte

Stilte is van niemand en van ons allemaal.
Stilte verbindt ons met elkaar, met de aarde, met onszelf
Op deze dag, die nu voor de elfde keer plaatsvindt, worden door heel Nederland en ook in
Vlaanderen vele soorten stilte-activiteiten georganiseerd. Het is de dag dat de wintertijd
ingaat en het etmaal een uur langer duurt.
Doel
Het doel van de Dag van de Stilte is aandacht te vragen voor het belang van stilte; voor
innerlijke stilte en voor meer akoestische stilte.
Waarom
Stiltebeleving draagt bij aan de rust in onszelf en aan ons welzijn; lichamelijk, emotioneel en
mentaal. Het heeft een positieve impact op onze samenleving en op de uitdagingen waar we
samen voor staan.
Hoe
Door heel Nederland en ook in Vlaanderen worden op de Dag van de Stilte vele stilteactiviteiten aangeboden, op het gebied van natuurbeleving, kunst, muziek, beweging,
meditatie, kerkdienst, lezingen, poëzie...
Iedereen die dat wil kan een stilte-activiteit organiseren en de aankondiging daarvan laten
plaatsen op de Dag van de Stilte website www.dagvandestilte.nl.
Organisatie
De Dag van de Stilte wordt georganiseerd door een team vrijwilligers.
De afgelopen jaren vanuit van Stichting Stilte Ned.werk. Onlangs is Stilte Ned.werk gefuseerd
met de NSG. De NSG zet zich al ruim 50 jaar voor minder geluidsoverlast en meer stilte in
onze samenleving.
Meer informatie:
Dag van de Stilte: www.dagvandestilte.nl

In verband met corona-beperkingen is de NSG-dag verplaatst naar volgend jaar op de datum dat de NSG 52 jaar
bestaat.

Nationale geluidshinderdag 2021-2022
Thema: Geluid in steden en dorpen
Datum: Donderdag 24 maart 2022 (De Eenhoorn, Amersfoort)
In de Omgevingswet, die medio 2022 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen
lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan
‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda
komt?
Daarnaast kennen wij in Nederland een grote woningbouwopgave. Hierbij speelt dat het
geluid van weg- en railverkeer steeds meer toeneemt in onze steden en dorpen.
Vragen:
o Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op
hun gemak voelen?
o Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
o Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan
plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen?
o Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen?
Onderwerpen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Steden verkeersluw maken
Rustige gebieden in en om de stad/het dorp
Elektrische motorvoertuigen
Bevoorrading in de stad
Stille zijden woningen
Bestrijding lawaaischoppers
Evenementen en geluid
Wonen op geluidbelaste plekken
Handreikingen met goede voorbeelden

Informatie: klik hier

Webinar over geluiddempende vloeren
6 oktober 2021
Zo’n dertig jaar geleden adviseerde de NSG te kiezen voor een vloerbedekking met een
dempingswaarde van tenminste 10 dB. De eis van10 dB verbetering is inmiddels algemeen
gangbaar. Over dit onderwerp bestaan nogal wat misverstanden.
o Wat is hard?
o Hoe formuleer je reglementen?
o Wanneer laat je meten en door wie?
o Wat kan er fout gaan?
Op nog veel meer vragen krijgt u antwoord.
Informatie en aanmelden, klik hier
Cursus ‘Geluid’
Iets meer dan een jaar verzorgen wij de ‘Basiscursus geluid in de omgevingswet’.
Inmiddels hebben een behoorlijk aantal cursisten deze basiscursus gevolgd.
Nu de Omgevingswet volgend jaar rond deze tijd inwerking zal treden, gaan wij door met
nieuwe zoombijeenkomsten. De cursus bestaat opnieuw uit twee dagdelen van ca. 3 uur.
Hieronder staan de dagen.
o 1 en 2 november 2021
o 13 en 15 december 2021
Informatie en aanmelden, klik hier

Wat ons opviel in de media
Geluid windmolens vergt maatwerk
Gemeenten aan zet
De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft geoordeeld dat bij
besluitvorming over nieuwe windparken
niet (zonder meer) verwezen kan worden
het Activiteitenbesluit. Bij
vergunningverlening zijn gemeenten aan
zet; geluidgrenzen die passen bij Goede
Ruimtelijke Ordening zijn leidend.
Lees meer

Sluiting vliegveld Maastricht?
Optie voor provincie
De provincie Limburg sluit een mogelijke sluiting van
Maastricht Aachen Airport niet langer uit en laat
doorrekenen wat de kosten en baten van het
vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het
vliegveldterrein een andere bestemming krijgt. Het
onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de
toekomst van het vliegveld.
Lees meer

Veluwse gemeenten en festivals
kilometers verderop
Veluwegemeenten, Nunspeet, Elburg en
Oldebroek, mogen wel degelijk klagen over
geluidoverlast die ze zeggen te hebben van
de festivals Lowlands en Defqon.1 in
Biddinghuizen. Dat bleek bij een zitting van
de Raad van State. De gemeente Dronten
geeft het muziekfestival Lowlands
toestemming om twee uur langer door te
gaan. Lees meer

Aanpak geluidoverlast meeuwen
Dierenpartij: ‘wen er maar aan gekrijs’
Om de overlast van broedende meeuwen tegen te
gaan, wil de gemeente Den Haag meeuweneieren
insmeren met maisolie. Zo komen de eieren niet uit.
De gemeenteraad is niet enthousiast, maar lijkt het
voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA)
niet te blokkeren. Partij voor de Dieren wil niet dat er
in de nesten gerommeld gaat worden. ‘We moeten
leren leven met de meeuwen.’ Lees meer

‘Schiphol moet krimpen’
Staat gedagvaard
In een brief aan demissionair minister
Barbara Visser van I&W eist Stichting Recht
op Bescherming tegen Vliegtuighinder
(RBV), maatregelen die de overlast van het
vliegverkeer terugdringen. Zij willen dat de
Nederlandse overheid zich gaat houden aan
de normen WHO) en dagen de Staat voor
de rechter. Lees meer

‘Verduurzaam circuit Zandvoort’
Kies voor elektrisch
De samenwerkend natuurorganisaties hebben de
directie van het Circuit Park Zandvoort en
verschillende overheden verzocht om een gesprek
over de verduurzaming van het Circuit Park
Zandvoort. In een pamflet geven zij aan dat de
geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve
invloed op de natuur niet langer acceptabel is.
Lees meer

Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons!
info@nsg.nl

