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kosten voor onze buurt rond de duizend euro. Ik vraag
daarom uw financiële steun in deze: maak aub een
bedrag over naar rekeningnummer 4360337 van Ben
Verhoeve. Alle bijdragen zijn erg welkom! Laat zien
dat we het zat zijn en dat we nu eens doorgaan tot er
geluidswerende maatregelen zijn getroffen!!
Met vriendelijke groet,
Ben Verhoeve
Grunerielaan 21
2343 AK Oegstgeest”


GRUNERIEBUURT
Op de jaarlijkse buurtbijeenkomst van 6 februari jl.
hebben we het o.a. gehad over de actie Geluidsoverlast
A44.
Dit punt heeft inmiddels geleid tot een buurtmail
waarvan u de tekst hieronder aantreft. Omdat het punt
nogal van belang is – een aantal buurtbewoners is niet
geabonneerd op de buurtmail - krijgt u dit extra
buurtbulletin in de bus. Op verzoek uit de buurt wordt
het bulletin ook bezorgd bij de overburen in de
Dorpsstraat.

Tekst van de buurtmail:
“Beste mensen,
In 2008 hebben we als buurt actie gevoerd om de
Gemeente te bewegen wat te doen aan de
geluidsoverlast van de A44.
We zijn toen helaas met het spreekwoordelijke "kluitje"
het riet in gestuurd. Omdat de overlast alleen maar
erger lijkt te worden deed ik in het laatste
Gruneriebulletin een oproep om actie...... De noodkreet
werd ook opgevangen in de buurt ten zuiden van ons
(VVE "Vleeresteyn", voscuyl) waar men op het punt
stond een onafhankelijk bureau metingen te laten doen
naar de daadwerkelijke overlast.
Op de buurtbijeenkomst van gisteravond hebben we
besloten dat het slim is bij dat onderzoek aan te haken.
Weliswaar moeten er dan meer meetpunten
(kostenverhogend) komen maar een bredere aanpak
legt uiteraard meer gewicht in de schaal en vergroot de
mogelijk meer druk op de Gemeente uit te oefenen om
nu eens voor haar bewoners ten oosten van de A44
haar zorgplicht na te komen!
In 2008 hebben flink wat buurtbewoners aangegeven de
"actie Geluidshinder A44" te ondersteunen. Omdat we
nu willen doorpakken lijkt het zelf laten uitvoeren van
een geluidsonderzoek een serieuze optie! Als we dit
samen doen met onze "zuiderburen" zijn de geschatte

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• Koffie-inloop-ochtend.
Donderdag 19 april 2012 is er
weer een buurt koffie-inloop
ochtend.
Dit keer bij Judith Rohmer,
Willibrordlaan 10
Buurtgenoten zijn welkom
vanaf 10.00 uur tot rond 12.00
uur.
• Er zijn nog flessen rode wijn van het Jubileumjaar
2010 te koop: € 4,50 per fles. U kunt bestellen via
info@gruneriebuurt.nl
Hebt u email maar ontvangt u nog steeds geen
buurtmail….???? Stuur een mailtje naar
info@gruneriebuurt.nl met als onderwerp
“buurtmail” en u wordt in het mailbestand
opgenomen.
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Contactpersonen in de buurt.....
• Marry Klein, Dorpsstraat 17,  515 57 97
• Charlot Devilee, Grunerielaan 17,  515 47 53
• Marleen Audretsch, Grunerielaan 51,  515 71 85
• Elly Weyzig, Kamphuizenlaan 1,  517 08 03
• Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,  517 49 22
• Lillibeth Buts, Van Cuycklaan 11,  515 64 99
• Christiane Weibel, Willibrordlaan 2,  515 08 00
• Hetty Boter, Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54
• Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl

