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Stil protest in Haastrecht 
Bewoners van Haastrecht zijn zeer enthousiast over de Geluidoverlast campagne, die 
onlangs is opgestart. Tientallen informatiekaarten zijn voor de ramen gehangen als stil 
protest tegen de overlast van motoren. Met name Haastrechtse bewoners langs de 
Hoogstraat, Veerlaan  (Het hof van Steijn) en Bredeweg  (Amaliahof) hebben veel last 
van het bulderend geluid. 
 
Bij de gemeentelijke toegangswegen in de Gemeente Krimpenerwaard zijn 9 
spandoeken geplaatst in: Schoonhoven, Buiten de Veerpoort (veer); Haastrecht, 
Steinsedijk en Bredeweg; Vlist, Slangenweg; Ouderkerk aan den IJssel, Burg. Neetstraat; Bergambacht; Bergstoep 
(veer); Lekkerkerk, Voorstraat; Krimpen aan de Lek Hoofdstraat (veer); en Gouderak, Gouderaksebrug  
 

 

 

 

 
Oproep:  Wilt U meedoen aan dit stil protest, haal dan gratis informatie kaarten bij de balie van het gemeente 
kantoor in Stolwijk (Dorpsplein 8 2821 AS Stolwijk) of stuur een email aan 
geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com 
 

Informatie op de pont in Schoonhoven Op 9 en 10 juni vragen we tussen 11.00 en 14.00 aandacht voor de geluids-

overlast. We varen samen met de Politie, Wethouder en MAG mee, zodat we motorrijders rustig kunnen benaderen.  

 
Reacties van bewoners 

 “Een geweldig initiatief! De volgende stap? Misschien aanpakken van de toenemende overlast van het 
vliegverkeer nu de krimpenerwaard)?” 

 “Ik woon aan het begin van de Fransekade (Vlistzijde) . Wij hebben veel hinder van groepen motorrijders die een 
brede rechte weg voor zich zien en het gas vol open draaien om zo snel mogelijk zo hard mogelijk te rijden. Het 
,onnodig harde, geluid is wel te horen tot halverwege de Fransekade Wellicht kan er ook bij ons een attenderend 
bord geplaatst worden.” 

 Mooie campagne, wij gaan als bewoners aan de dijk natuurlijk monitoren of het effect heeft!  

Dank voor jullie inzet😀👍! 

 Motorrijders komen bij ons met veel geraas van de Steinsedijk naar beneden Haastrecht in. We zijn blij met de 
actie en hopen dat de borden gaan helpen. 

 
Mochten de maatregelen onvoldoende effect hebben dan kunnen bewoners geluidoverlast melden op de website 
van de gemeente www.krimpenerwaard.nl/melding-woon-en-leefomgeving en van de politie.   

 
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 
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