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Onvrede over aanleg geluidsscherm A4
Niet iedereen in Den Hoorn is blij met de gevolgen van de verlengde A4, zo bleek gisteren
tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag. Omwonenden, onder wie de
familie G. Koop, vinden dat de gemeente Midden-Delfland te weinig doet om de nadelen van
een nieuwe toe- en afvoer naar de A4 via de Zuidhoornseweg op te lossen.

Koop woont vlak bij de brug over het kanaal en krijgt straks een geluidscherm van 2 meter
hoog en 44 meter lang voor haar neus. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe van 10.000
naar 25.000. Daarmee is het drama compleet zo stelde de raadsman van Koop gisteren. Koop
hoopt dat de Raad van State de aanleg van de nieuwe brede Zuidhoornseweg in de ijskast zet
in afwachting van een betere regeling. Volgens de gemeentewoordvoerster van MiddenDelfland is een blokkade van het plan niet nodig, omdat de aannemer toch pas na de zomer
van 2015 met de daadwerkelijke aanleg van de weg begint.
"Er ligt nu wel een hoop zand, maar dat is voor de voorbelasting zodat de grond kan
inklinken. Met de aanleg beginnen we niet voor de zomer. Dat geeft ons genoeg tijd om er
nog uit te komen met Koop en andere omwonenden. We zijn nog steeds in onderhandeling.
Zo wil Koop de huidige woning slopen en naar achteren plaatsen en mogelijk nog extra
woningen op eigen perceel bouwen,'' aldus de gemeentewoordvoerster.
Uitkopen
De raadsman van Koop erkende dat er nog onderhandelingen lopen, maar hij vindt dat de
gemeente Koop eigenlijk moet uitkopen, omdat de woon- en leefkwaliteit zo vlak bij de
drukke verkeersweg niet aanvaardbaar is. De Raad van State beslist binnen enkele weken over
het bestemmingsplan voor de aanleg van de Zuidhoornseweg en de aansluiting op de
A4.(Cerberus)

