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Het is zover, we beginnen met praktische maatregelen om de geluidoverlast van motoren in onze Krimpenerwaard te 
verminderen. In de afgelopen maanden is achter de schermen druk overleg gevoerd met Wethouder Bening van 
Verkeer, met ambtenaren, politie en de  MAG (Motorrijders Actie Groep). 
 
We zijn tevreden met het resultaat: 

• Spandoeken op een 9 tal plaatsen waar motorfietsen ons gebied inkomen 
• Informatiestandjes om de motorrijders te informeren over de overlast 
• Infokaarten, met daarop het verzoek:  “lage toeren - niet in groepen - niet door stiltegebieden” 
• Gezamenlijk bericht in de pers 
• Informatie op de websites van de gemeente, politie, MAG en onze Actiegroep. 
• Melding op de gemeentelijke website 
• Actie door de politie 

 
Wat kunt U doen? 
We kunnen het als Actiegroep niet alleen, u heeft aan gegeven in het verleden veel hinder te hebben gehad van 
geluidoverlast, en we hopen dat u de actie wilt steunen. Dat kan op de volgende manier: 
1. U kunt een bijdrage leveren aan de bemanning van  een informatiestand. 

Op 5 mei, 9 juni en 10 juni wordt een informatiestand geplaatst bij een pleisterplaats waar veel motorrijders zich 
verzamelen in onze gemeente. 

2. Wij zoeken mensen die op de pleisterplaatsen motorrijders willen aanspreken, en de infokaart uitdelen. 
Dit kan bij pleisterplaatsen, bij u in de buurt óf aan huis bij een notoir overlastpleger. 

3. U kunt overlast melden op https://www.mijn-melding.nl/krimpenerwaard/melding.php . Dit is de website van de 
Gemeente Krimpenerwaard.* 

4. U kunt overlast melden bij de politie op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen  * 
 
* Dit lijkt dubbel, maar 

 melden op de site van de gemeente is van belang om de wethouder te informeren over de stand van zaken. 
Heeft de actie resultaat, of moeten er andere maatregelen genomen worden? 

 melden bij de politie is van belang, zodat de politie kennis heeft van de overlast en de locatie waar dit 
gebeurt. Zij kunnen dan gaan handhaven. 

 Indien u een kentekennummer meestuurt, zal de politie een huisbezoek brengen aan de motorrijder. 
  
In september gaan we de resultaten van de acties evalueren. Daarbij is ook de betrokkenheid, inzet van bewoners  en 
het aantal overlast meldingen een belangrijk onderwerp. Het is dus belangrijk dat u meldt wanneer en waar u 
overlast ervaart. Dit kan meerdere keren.  

 
Wilt u helpen in een informatiestand óf wilt u gratis informatiekaarten om uit te delen? 

Laat het ons weten via e-mail: geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com . 
Wij nemen dan contact met u op 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretariaat Actiegroep 
Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard 
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