Goede morgen dames en heren van de Stichting ter Bestrijding van Geluidsoverlast.
Hierbij doe ik u het standpunt van de AVP op de door u gestelde vragen toekomen. Wij wensen u veel succes
in het goede werk wat u zich voorneemt voor de Arubaanse samenleving!
Standpunt:
De zorg voor onze gezondheid, ook voor ons gehoor is essentieel. Wij zijn van mening dat het terugdringen
van geluidsoverlast en bescherming van ons gehoor, op verschillende niveaus en vanuit verschillende
invalshoeken aangepakt moet worden:
1. Preventie. Preventie van geluidsoverlast en preventie tegen geluidsoverlast.
2. Wettelijk afdwingen van maximale geluidniveaux. Het vernieuwen of introduceren van wetgeving om
maximale geluidniveaux te introduceren en met voorlichting en sancties de naleving afdwingen. Dit
houdt in medisch en sociaal verantwoorde geluidniveuax vaststellen en in wetgeving en regels
vaststellen.
3. Educatie en voorlichting ter voorkoming van geluidsoverlast en bescherming van ons gehoor. Het
gaat om de bescherming van onze gezondheid en het sociaal onaanvaardbaar maken van
geluidsoverlast in verschillende situaties en plaatsen in de samenleving. Hierbij dient de samenleving
zelf betrokken te worden om brede en stevige draagvlak te creeëren.
Toelichting:
Eerst preventie VAN geluidsoverlast. Dit houdt in dat de veroorzakers van geluidsoverlast vermeden of
voorkomen moeten worden. Dat zijn ondermeer het verkeer, machines, gereedschappen en fabrieken. Voor
geluidsoverlast door het verkeer heeft de AVP in de regering ondermeer gezorgd voor het aanleggen van
verkeersdrempels. Deze doen de auto’s langzamer rijden. Met name in de woonwijken zorgen deze drempels
voor verhoging van de veiligheid, maar ook voor verlaging van het geluidsoverlast van te hard rijdende
auto’s. Bij herverkiezing zal ook de nieuwe AVP regering dit beleid voortzetten. Voor het verkeer op de
grote verkeerswegen worden er steeds meer bomenlangs de wegen gepland die bijdragen aan het
verminderen van het overlast.
Wettelijke verlaging van de maximale geluid van fabrieken, auto’s, machines en gereedschappen is een
oplossing dat wenselijk is, maar voor wat betreft zijn uitvoerbaarheid op Aruba, verder onderzocht moet
worden. Zo ook het verbieden van het gebruik van machines, auto’s en gereedschappen die een geluid
veroorzaken boven een medisch onverantwoord niveau.
Een oplossing voor bepaalde machines, fabrieken en gebruik van gereedschappen is het gebruik hiervan in
(semi)gesloten ruimten.
Geluidsoverlast boven een medisch veilig niveau veroorzaakt door muziek van luidsprekers moet wettelijk
geregeld worden. Voor wat betreft geluidshinder in woonwijken is er een integraal plan gemaakt door het
ministerie van justitie in samenwerking met alle stakeholders: 'Iedereen draagt zijn steentje bij aan een
veilige samenleving'. Het gaat erom dat allen bijdragen aan een gezondere samenleven ondermeer door
overlast van welk aard ook te voorkomen een leefbaardere samenleving te creeëren.
De preventie tegen guidsoverlast komt neer op het voorkomen van jezelf blootstellen aan dit
overlast op straat, in een bar of discoteek, in een fabriek of werkplaats. Voorlichting en
bewustwording van ons allen en het gebruik van middelen ter bescherming tegen overlast, speelt
hier een belangrijke rol. Educatie op school, organisaties en via de media is essentieel.

Ik dank u voor de gelegenheid en hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de AVP,
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