
 

 

 

 

 

 

 

 

Motie: Aanscherping opdracht akoestisch onderzoek 

 

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering 27 januari 2022 (eerder op 23 december 

2021),  

 

Constaterende dat: 

• Het Anton Pieckhofje is aangemerkt als een doorstroomvoorziening voor ten minste 10 

jaar; 

• Er reeds 18 mensen woonachtig zijn in de doorstroomvoorziening; 

• Het college hier op termijn – na de bouwwerkzaamheden – 36 mensen wil huisvesten; 

• Het Anton Pieckhofje nog flink onderhoud behoeft om het bewoonbaar en prettig leefbaar 

te maken voor zowel de nieuwe inwoners op de begane grond als de bovenbewoners; 

• De bovenbewoners hebben aangegeven dat het Anton Pieckhofje een zeer gehorig gebouw 

is en nu al geluidsoverlast ervaren; 

• Er bij de bovenbewoners een meldingsmoeheid is ontstaan en geen behoefte meer voelen 

om te melden aan Ymere danwel de gemeente; 

 

Overwegende dat:  

• Het college op verzoek van de raad een akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd in het Anton 

Pieckhofje; 

• Het akoestisch onderzoek – middels een steekproef – is uitgevoerd en tot de conclusie 

heeft geleid dat het gebouw voldoet aan de gestelde normen; 

• Het college heeft aangegeven dat er geen werkzaamheden aan de plafonds nodig zijn om 

geluidsoverlast voor de bovenbewoners tegen te gaan; 

• De bovenbewoners een medewerker van het Leger des Heils hebben gevraagd om thuis bij 

één van de bovenbewoners te luisteren naar de ervaren gehorigheid en geluidsoverlast; 

• Deze medewerker een signaal heeft afgegeven richting de gemeente dat dit inderdaad een 

probleem is dat meegenomen dient te worden in de geplande werkzaamheden; 

• Een simpele test in een bovenwoning gebreken heeft aangetoond in het uitgevoerde 

akoestisch onderzoek; 

• Het college heeft toegezegd om met aanvullend akoestisch onderzoek te komen met alle 

kosten van dien; 

 

Verzoekt het college om: 

• In het aanvullend akoestisch onderzoek alle ruimten van het Anton Pieckhofje mee te 

nemen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Meryem Çimen (D66) 

Mostapha el Aichi (CDA) 

 


