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Campagne geluidsoverlast motoren op de Veerpont Schoonhoven  

Op 9 en 10 juni hebben we tussen 11.30 en 14.00 met een tiental personen 

aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast. Samen met politie, gemeente-

ambtenaren en MAG-medewerkers mochten we meevaren met de veer-

pont, zodat we tientallen motorrijders konden aanspreken. Opvallend is dat 

bijna alle motorrijders ons vriendelijk te woord stonden en begrip toonden 

voor ons verzoek (lage toerentallen, niet in groepen rijden en mijden van 

stiltegebieden). Prima actie, de moeite waard om te herhalen.  

 

Motorrijders Actie Groep (MAG) ondersteunt Initiatief:  
De bewonersactiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard, politie 

Eenheid Den Haag en de Motorrijders Actie Groep (MAG) nemen de komende maanden gezamenlijk actie tegen 

geluidoverlast van motoren (Lees verder op de MAG website)  

 

Bewoners Gemeente Zuidplas zoeken samenwerking 

Bewoners van Zuidplas (Moordrecht, Zevenhuizen, Nieuwerkerk ad IJssel en 

Moerkapelle) herkennen zich in de geluidsoverlastproblematiek in de Gemeente 

Krimpenerwaard en zoeken samenwerking met ons. We onderzoeken hoe we 

kunnen samenwerken om de gezamenlijke problematiek onder de aandacht te 

brengen. 

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

Reacties van bewoners 

 Hier tegen ons woonblok is de geluidsdruk soms uit te drukken in schokgolven. Eén van die 'motorrijders presteert 
het zelfs om zo auto-alarmen af te laten gaan. In de lente en de zomer is mijn balkon een no-go-area!  

 Hier ben ik het helemaal mee eens. Stop geluidsoverlast van de motorrijders! 

 Ik woon in Leerdam, aan de mooiste rivier van Nederland, de Linge. Maar het rustgevende gevoel dat je daarvan 
zou kunnen krijgen is helemaal weg zodra in het voorjaar de motorrijders de Lingedijk in beslag nemen! 

 Niet alleen motorrijders, maar ook opgevoerde brommers met expansie-uitlaat, auto's die blijkbaar een 
'knalknop' hebben zodat ze via hun uitlaat een explosiegeluid kunnen simuleren, 

 
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.   

 
Een campagne op een pleisterplaats bij u in de buurt? Laat het ons weten, en we kijken 

wat we samen kunnen doen. 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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