
Beste raad, 
 
Naar aanleiding van de thema-avond 14 april. Het lukt niet om op de donderdagavonden aanwezig 
te zijn. 
Er zijn thema's en aandachtspunten die nog niet genoeg onder de aandacht zijn gebracht. En/ of die 
in de 'vergeethoek' raken bij de gemeente. 
Zoals: 
 
Weilanden/ Industrie 
 
De 'rust' in Foxhol wordt weer eens aangetast. Al vele jaren is Foxhol het 'afvalputje' van Hoogezand 
Sappemeer. Waar de rioolzuiveringen moesten komen, waar het mooie Foxholstermeer met zijn 
gezellig haventje gedempt moest worden omwille van de industrie. Waar Avebe maar kon 
uitbreiden omwille van de 'werkgelegenheid', en waar de gemeente HS vroeger meerdere steken 
heeft laten vallen en niet aan de bewoners heeft gedacht.  
Waar de grootste vergister van Nederland zou moeten komen, in Foxhol. Dat de K. Nieboerweg 
jarenlang niet beschermd werd omdat we geen woonbestemming hadden. Hierdoor kon de 
industrie uitbreiden want de bewoners woonden zogenaamd in bedrijfswoningen en die waren wel 
geluid en stank gewend? Foxhol is nú helemaal ingesloten door de komst van hoge loodsen( 
Koopman) en silo's, gebouwen van Avebe en de 2 rioolzuiveringen. (Honderden bomen en 
groenstroken zijn gekapt en er is nóóit groen voor teruggeplaatst)  
Alles opofferen voor industrie is niet meer van deze tijd. 
 
Hetzelfde geld nu voor de Fam.Tepper in Kolham, met een bloeiend akkerbouw -en veeteeltbedrijf, 
een jong gezin met jonge kinderen. Zij moeten als het aan de provincie/ gemeente ligt wijken voor 
nog meer industrie voor uitbreiding van het Rengerspark. Als je van de een op de andere dag een 
brief in huis krijgt dat je misschien onteigend wordt, dan is dat verschrikkelijk. Hoe kan je mensen 
zoiets aandoen? Hun hele leven staat op de kop door zo'n brief. En degene die dit grijze plan 
smeden moeten zelf ook eens een lawaaifabriek in de achtertuin hebben. 
 
En dat er wéér natuur opgeofferd wordt voor grijze industrie is niet te rijmen met de stikstof uitstoot 
waar heel Nederland over valt.  
Wat doet grijze industrie? viezigheid uitstoten. Niet voor niets gaat er elke dinsdagochtend hier in 
Foxhol een milieuhelicopter de schadelijke stoffen meten van de fabrieken hier. 
 
Een aantal weilanden grenzend aan de K. Nieboerweg en Gerrit Imbosstraat is van de Fam.Tepper. 
Als Tepper zou worden onteigend zal hij de weilanden niet meer nodig hebben. Onze angst dat dit 
zal worden bebouwd voor wát dan ook is behoorlijk groot. En wij zijn heus niet de enige die er zo 
over denken. Het enig stukje groen natuurgebied wat we hier nog hebben moeten we zo houden en 
belangrijk is dus dat de gemeente ons zekerheid geeft dat dit stuk natuurgebied niet aangetast 
wordt.  
Hiervoor moet de raad zich uitermate sterk maken. Maar ook dat de raad moet inzien dat er al te 
veel in Foxhol is verkwanselt in het verleden aan industrie.  
 
Geluids en verkeersoverlast 
 
Wij ondervinden vaak verkeersoverlast van de gasten van Zwientjebar aan de Gerrit Imbosstraat 
Foxhol als die open is. Er wordt dubbel geparkeerd en we kunnen amper de straat uitdraaien om de 
G. Imbosstraat op te rijden. Soms parkeren mensen half op de uitgang van de K.N. weg! Dit is echt 
heel vaak doorgegeven aan de gemeente en politie. Veel gevaarlijker is het dat eventuele 



hulpdiensten er dan ook niet tussendoor kunnen. Ook moet er meer controle zijn op die personen 
die met drank op achter het stuur stappen. 
 
Er moet een gele band van 5 meter komen, om de bocht K. Nieboerweg rechtsaf G. Imbosstraat. 
Overzichtelijker voor iedereen en veiliger. 
Dan zijn alle problemen daarmee opgelost, en kan er beter worden gehandhaafd met een boete. 
 
De geregelde geluidsoverlast van metaalhandel Klunder aan de G. Imbosstraat is ook behoorlijk. Als 
er een container geleegd wordt dan trilt ons huis soms maar je schrikt ook van de plotselinge 
knal/dreun. 
Hier moet geen verlenging van de vergunning meer voor worden afgegeven. Dit hoort niet thuis in 
een woonwijk vol jonge kinderen plus het gevaar van spelende kinderen en aan/ afvoer van oud ijzer 
in een hoge containerauto. 
 
De verdere geluidsoverlast betreft vooral de zware tank/vracht en containerwagens bij de ingang 
van de hoofdpoort Avebeweg. Als ze de bocht om gaan klappen/ bonken ze enorm, en dus zou er 
een stuk geluidswal bij aan moeten.  
De geluidswal is veel omstreden ook in het verleden, maar het geluid neemt alleen maar toe met 
tank/vracht en containerwagens! Ook als de hoofdpoort na 22.00 uur gesloten is moeten wagens 
voor de poort hier vlakbij wachten, en ongeduldige chauffeurs toeteren bv. Oók midden in de nacht 
gebeurt dit. Prettig als we het slaapkamerraam open hebben.  
Reden om de geluidswal door te trekken tot aan het stukje bos aan de Avebeweg. 
Dan is het zo dat er veel te hard gereden wordt op de Avebeweg door personenauto's en er nog te 
veel door tank/ vrachtwagens wordt overnacht aan de Avebeweg. Gevaarlijke situaties met mist bv. 
Gaan de chauffeurs hun luiken controleren, de wagen stationair laten draaien, dit stinkt behoorlijk. 
Of ze gaan een potje eten maken naast de vrachtwagen. Ook de hoge nood wordt in de bosjes 
gedaan.  
Dus een parkeerverbod aan beide kanten van de Avebeweg kan deze overlast oplossen. En er kan 
dan worden gehandhaafd. 
(Voor degene die dit nog niet wisten: Avebe heeft vroeger de parkeerplaats voor overnachten 
gesloten omdat er gestolen werd op het terrein, en nu zijn de problemen verlegd naar de 
omwonenden. Dit is al jaren aan de orde maar er wordt niets aan gedaan. Ook Avebe is hiervoor 
verantwoordelijk. 
 
Dan willen we graag een voetpad langs de gehele Avebeweg aangezien er steeds meer mensen 
wandelen op deze weg en het soms levensgevaarlijk is en je dan de berm in moet springen. Waar 
dan weer uitwerpselen liggen. 
 
Opfleuren van de K. Nieboerweg 
 
Jaren geleden hadden we grote rozenperken op de middenstrook, en stond er een bankje. Alles is 
weggehaald onder het mom van te duur voor onderhoud. 
Ook hier weer veel hondenstront dus moet een schepje en het opruimen van de uitwerpselen 
verplicht worden en anders een boete. In de gehele gemeente. Nog beter is een verbodsbordje voor 
honden uitlaatgebied. 
Wat ook mooi zou zijn is dat in de grasstrook wilde bloemen wordt gezaaid en er voorjaarsbolletjes 
in gepoot worden. Dan komt er weer een beetje natuur terug voor wat ons in Foxhol is afgepakt aan 
groen. (Ook met de komst van het zonnepark is er veel groen verloren gegaan. Solar Fields heeft dan 
wel weer wat teruggeplant maar dan nog.....) Weinig onderhoud maar het fleurt de boel hier wel op. 
 



Terugkomend op de geluidswand die er haveloos bij staat en oud en vervallen is. Wanneer wordt 
daar dan eens wat aangedaan? 
 
Er zijn heel wat miljoenen te besteden voor het opkrikken van de entree van Hoogezand dus daar 
kan best wat geld af voor de hierboven genoemde punten om onze straat op te fleuren. 
 
Restwarmte 
 
Als straat kunnen we misschien de restwarmte gebruiken van Avebe om van het gas af te komen? 
Want waar gaat de restwarmte nu heen of gebruikt Avebe die zelf? 
Vooral compensatie voor onze straat voor de geleden overlast wat we tientallen jaren al hebben 
gehad, en ons woongenot behoorlijk heeft aangetast. 
 
Tot zover onze suggesties en opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fam. Noordhuis 
K. Nieboerweg 17 
9607 PM Foxhol 
 


