
Enquete geluidoverlast (teksten) 

Heeft u het idee dat de geluidoverlast is afgenomen? 
 kan ik niet inschatten  

 Heb geen duidelijk e verbetering geconstateerd. Er is wel een breder draagvlak gekomen voor 

maatregelen tegen geluidsoverlast  

 Er is meer begrip gekomen voor geluidoverlast door motorrijders. De omvang van geluidoverlast 

is sterk afhankelijk van het weer; tijdens mooie dagen is geluidoverlast nog steeds duidelijk 

merkbaar, terwijl op regenachtige dagen er natuurlijk geen of weinig overlast is.  

 Is wel gedeeltelijk minder, maar er moet meer controle op afzonderlijke motoren met veel te 

veel decibels een soort A P K voor geluid.  

 Ik woon pas 6 maanden in Haastrecht  

 Deze campagne heeft de werkelijke aard van herrie makende motoren eigenaren duidelijk 

gemaakt. Meer motoren reden dit jaar door de bebouwde kom van Haastrecht (veerlaan) dan 

ooit te voren. En overal werd geprobeerd om zoveel mogelijk gas te geven/ herrie te 

veroorzaken. Zoveel mogelijk mensen tegen zich in het harnas jagen om te laten merken dat zij 

vinden dat zij boven de wet mogen opereren. Daarom moet, net als voor auto's, ook voor 

motoren het db-gehalte aan banden worden  

 heb nooit geluidsoverlast ervaren door motoren op de dijken, terwijl ik wel bewoner van een 

dijkwoning ben  

 Naar mijn idee rijden er nu minder groepen over de dijk  

 De geluidsoverlast van grote motoren is afgenomen. Daarentegen is er steeds meer 

geluidsoverlast van opgevoerde auto's, quads, jankende brommers en kleine terreinmotoren. Ze 

opereren meestal individueel of met 2 à 3 stuks.  

 Er wordt nog steeds hard en luid gereden. Ook worden verkeersregels als eenrichting verkeer 

genegeerd  

 Wel aangaande toertochten overdag. Niet aangaande straatracers in weekend/avonduren N210 

N207.  

 Ik woon in een deel van het dorp waar weinig verkeer komt  

 Nooit overlast gehad  

 Ik ervaar het geluid van motoren niet als geluidoverlast. We wonen nu eenmaal in een 

dichtbevolkt gebied en daarbij hoort ook af en toe het geluid van een motor, vliegtuig, auto, 

brommer, de buren, enz. Ik kan dus ook niet aangeven of het geluid is afgenomen.  

 Lastig te beoordelen. Waar ik woon is zeker sprake van geluidsoverlast van motoren, maar te 

sporadisch om een verschil waar te nemen...  

 Ik vind het wel meevallen. Op een mooie dag rijd er wel eens een groep over de dijk. Maar dat is 

maar even. Eigenlijk vind ik het opvallen dat mensen tegenwoordig zo weinig meer van elkaar 

kunnen verdragen.  

 Misschien is ie wel iets afgenomen, maar ik let er nu wat meer op, dus dan valt 't ook meer op ...  

 Het is wat minder geworden. Maar met mooie dagen is het weer herrie.  

 We hebben het idee dat het in de Hoogstraat minder is geworden, maar op de Provincialeweg 

nog wel motorrijder die zonder knaldemper voorbij scheuren  



 Aan het begin van het zomerseizoen leek het rustiger te zijn, maar later kwamen ze weer heel 

hard voorbij.  

 Zou het niet weten. In de zomer diverse motorclubs of motorvrienden die een toer maken en 

dan van de pont gaan of erop. Echter een storend geluidsoverlast wil ik het niet noemen. Soms is 

het zelfs wel indrukwekkend en een mooi geluid als er een stuk of 20 of meer voorbij komen.  

 Er wordt door sommige motorrijders wel rekening gehouden met de overlast, anderen geven 

extra gas  

 Wel minder geworden, maar later op de avond of ' nachts horen we nog wel motorrijders die 

alles eruit halen wat erin zit. Wachten op de klap... Ook gevaarlijk wandelen op de Lekdijk  

 Woonachtig in de dorpskern waar, als er motoren zijn, langzaam rijden de norm Is. Wel het idee 

dat op de Provincialeweg de geluidoverlast iets minder is. Richting Vlist, hier kom ik te weinig om 

een oordeel te kunnen velen.  

 Niet in staat dat te beoordelen.  

Hebt u suggesties of voorstellen voor acties voor 2020? 
 Doorgaan en intensiveren huidige acties Snelheid en geluidscontrole en sancties voor 

overtreders.  

 Aanvullende maatregelen, zoals akoestische flitspalen en betere bebording van stiltegebieden. 

Op termijn kan ook gedacht worden aan een verplichte APK-keuring voor motorfietsen in 

combinatie met controle door de politie.  

 Handhaven en !!!  

 Motorverbod op Hogedijk tussen Hem en Broekselaantje van za. 9.00 tot zo 21.00 uur. van 1 juni 

tot 1 september.  

 Geluids metingen en in beslagneming bij overtredingen  

 Controles door de politie of een geluidspaal die het geluid opmeet  

 Deze campagne heeft de werkelijke aard van herrie makende motoren eigenaren duidelijk 

gemaakt. Meer motoren reden dit jaar door de bebouwde kom van Haastrecht (veerlaan) dan 

ooit te voren. En overal werd geprobeerd om zoveel mogelijk gas te geven/ herrie te 

veroorzaken. Zoveel mogelijk mensen tegen zich in het harnas jagen om te laten merken dat zij 

vinden dat zij boven de wet mogen opereren. Daarom moet, net als voor auto's, ook voor 

motoren het db-gehalte aan banden worden gelegd.  

 Sluit diverse wegen af voor motoren en toerrijders. En verbiedt de smalle wegen in ons gebied 

voor “optochten”, zoals die van oude trekkers, oude cabrio’s, lelijke eendjes, en dergelijke.  

 In Schoonhoven is de veerpoort een populaire doorgang voor motoren. 10 Meter voordat ze er 

doorheen gaan trekken echt vele motorrijders het gas vol open met ontzettend veel lawaai tot 

gevolg. Handhaving is hierin de sleutel (zoals met zoveel zaken). Wanneer de lawaai makende 

motorrijder, die denkt dat hij stoer of grappig is, er niet op wordt aangesproken of wordt beboet 

gaat er niets veranderen, alle goede inzet ten spijt. Zonder handhaving hebben we in 2020 exact 

dezelfde lawaai overlast. Zodra je er iets van zegt krijg je een grote mond terug en trekt men nog 

even extra het gas vol open. Echt triest gedrag. Veerpoort alleen doorgankelijk maken voor 

voetgangers en fietsen, of camera met geluidsmeter neerzetten en beboeten.  

 Wanneer de veerpoort in Schoonhoven in twéé richtingen afgesloten wordt voor motorrijders is 

voor alle partijen beter. Immers motorrijders komen over het algemeen niet winkelen in de 

binnenstad en kunnen daarom beter om Schoonhoven heen rijden via de randweg.  



 strenger controleren  

 geen verdere acties ondernemen  

 op lekdijk-west te schoonhoven is er vanaf "de hem" tot schoonhoven in een richting van 

vrijdagavond tot zondagavond een verbod voor motoren. Dit wordt nog steeds door motorrijders 

genegeerd en hier wordt sporadisch op gehandhaafd. Als er al gehandhaafd wordt is dat meestal 

op een dag regenachtige dag en dan rijden deze motorrijders niet.  

 Verbod instellen om met meer dan 4 motoren tegelijk door buurten te rijden. De grote groepen 

zijn tourrijders, dus geen bestemmingsverkeer of woonwerkverkeer. Het zou gpoed zijn als de 

overheid een maximum stelt aan het aantal db dat een motor mag produceren, zoals bij 

brommers.  

 Meer controle ook op zondag langs de provinciale weg  

 Groepen motoren van het model shoppers (Harley’s) leveren meer overlast omdat het lawaai 

langer duurt voordat het voorbij is  

 Handhaving.  

 Goed overleg met andere overheden. Ik denk eerst aan de provincie (een provinciaal beleid) en 

nog beter op landelijk niveau. (landelijk beleid) Aanpak geluidsnorm, aanpakken voor het 

opvoeren van het geluid. In het buitenland is dat goed geregeld. Waarom gebeurt dit niet in 

Nederland? Niet in grote groepen rijden. Hoge boetes bij geluidoverlast. Handhavend en zonder 

pardon optreden.  

 De geluidsoverlast staat naar mijn mening parallel aan de snelheid waarmee gereden wordt. Ik 

woon langs de dijk waar maximaal 30 km/h is toegestaan. Dit wordt altijjd genegeerd en men 

rijdt minstens het dubbele met hoge toeren. Dit zou de aandacht moeten krijgen  

 Geluidsmetingen aan de motoren net als bij brommers  

 geluidscontroles houden en bekeuren bij overschrijding. Niet alleen motoren maar ook auto’s 

met keiharde muziek waar iederen van mee mag genieten.  

 Het haalt werkelijk NIETS uit, welke campagne er gevoerd wordt. Deze zomer hebben wij de 

herrie en het hardrijden precies hetzelfde ervaren. En zoals wij al eens hebben vermeld heeel 

vaak dezelfde motoren, dus berijders die toch uit deze contreien komen.  

 verplichte apk voor motoren, toezicht op naleving om de motor apk waardig te houden  

 In weekbladen als Het Kontakt, spandoeken in bebouwde kom  

 Handhaven. Geluidmeten en waarnodig verbaliseren.  

 Voor geluidsoverlast moet er worden gehandhaafd dmv regelmatige controles  

 Geen acties meer voeren  

 Zeker doorgaan, het is een kwestie van lange adem. Gedrags- en mentaliteitsverandering evenals 

omslag van de publieke opinie vergt jaren. Het moet allereerst gespreksonderwerp worden. 

Onder de aandacht brengen, argumenten aandragen, de discussie stimuleren...  

 Je minder aan een ander ergeren maakt de wereld nog veel mooier!!  

 Ik heb grote waardering voor uw activiteiten en de positieve aanpak ! Het zal altijd moeilijk vast 

te stellen wat de impact is, maar het leidt zeker tot meer bewustzijn. Dus ik moedig u graag aan 

om zo door te gaan !  

 Doorgaan met de spandoeken en flinke boetes uit gaan delen.  

 Brommers met teveel decibels worden van de weg gehaald, maar motoren blijkbaar niet  

 Decibellen controle door bevoegd gezag  



 Ik ben geen motorrijder, heb niet eens een motorrijbewijs, maar laten we het elkaar ook niet 

moeilijker maken dan het is. Wat ik wel belangrijk vind is dat smalle dijken en binnenwegen niet 

als racecircuit worden gebruikt. Ook al begrijp ik de motorrijders wat het moet toch een heerlijk 

gevoel zijn om al die bochten van de lekdijk te nemen. Maar uit veiligheidsoverwegingen moet 

daar tegenop worden getreden. En minder tegen de geluidsoverlast.  

 Ga zo door, een akoestische flitspaal zou handig zijn  

 Vorige vraag: Ik heb geen melding gemaakt. Niet omdat klachten zijn niet ernstig genoeg zij. en 

niet omdat het melden lastig is. Gewoon omdat ik dat niet gedaan heb.  

 Geen acties meer voeren want motor rijders worden al veel te veel in hoekje gezet omdat er een 

aantal zijn die de wet overtreden wordt de totale groep aangepakt. er wordt niet gehandhaafd 

op geluid en daar ligt de onderliggende oorzaak. Dus het probleem van handhaving wordt nu 

afgezet op de motor rijder die wel oke is.  

 Inhaalverbod op de dijk, snelheid omlaag na 30km uur. Structurele handhaving politie.  

 Het is een druppel op een gloeiende plaat: het asociale geraas van motorrijders die het niet 

kunnen laten zal helaas blijven bestaan; de enkele goede niet te na gesproken. Als ik hier op 

Provincialeweg Oost motorrijders met een handgebaar maan tot rustiger rijden, geven ze vaak 

met zichtbaar plezier extra gas... oftewel: fuck you! Het melden bij de gemeente is trouwens zo 

gebeurd; een keurig bericht terug dat er notie van is genomen. Niettemin: ga zo door, veel 

succes!  

 Doorgaan op ingeslagen weg , aanhouder wint en niemand vindt geluidsoverlast oké  

 Stoppen  

 Plaatsing palen die geluidsniveau passanten weergeven wanneer technisch en financieel 

haalbaar.  

 Decibels meten  

Wilt u zich in 2020 eventueel inzetten als vrijwilliger 
 Als lid van de Aktiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard  

 Geloof niet dat dit helpt, mogelijk zelfs averechts!  

 Te hoge ouderdom  

 Misschien  

 flyers of kaartjes  

 Alleen met politie-begeleiding want de overlast veroorzakers zijn soms behoorlijk agressief.  

 Ik juich de actie ten zeerste toe maar ben niet de persoon om te flyeren.  

 Ik denk dat ik geen indruk maak als privepersoon.  

 Slechts ter been  

 Bereid om te flyeren.  

 Spandoek mag op ons weiland staan  

 Dit is een taak voor de overheid  

 Al eerder gedaan, politie actie op de hogedijk, effect is minimaal  

Aanvullende reactie op de campagne 
 Verder gaan met intensivering en aanpassing van bestaande regels.  



 Jullie hebben heel goed werk verricht en zijn veel in de media geweest. Mijn complimenten!! Ik 

heb wel een beetje mijn twijfels over de samenwerking met de MAG.  

 Verdraagzaamheid is een groot goed!  

 Een goede zaak dat hier eindelijk aandacht aan wordt gegeven. Want de meeste motorrijders die 

toerritten maken door de bebouwde kom weten donders goed dat ze overlast veroorzaken, en 

doen het daarom ook graag.  

 Goede actie die is opgezet maar het is denk ik tijd dat de politiek hier actie op gaat nemen.  

 ik ben zeer content met de campagne en het lijkt wel iets te helpen, het feit blijft echter dat ik 

niet begrijp waarom er niet gewoon gehandhaafd wordt als in de grote steden waar wel motoren 

zonder uitlaat dempers wel zonder pardon worden beboet  

 Ik las het in de krant maar wist er verder niets van. Ik ben zelf ook motorrijder en rij dagelijks 

over de dijk. Maar van deze campagne wist ik niets  

 Als de politie hier niet voort wil optreden houd het op  

 Prima om dit onder de aandacht te brengen mar graag aanvullende maatregelen als drempels op 

de n216 naar de pont om scheuren te voorkomen en handhaven inrijden van de Dijk en 

geluidsmetingen  

 Goed dat er aandacht voor is maar handhaven is beter.  

 helaas haalt het niets uit.... alleen CONTROLE EN BOETES dan laten ze het wel  

 de vraag blijft: wat gaan de zielige lawaaischoppers nu doen als ze geen lawaai meer mogen 

maken.? Wat is voor hen een alternatief ?  

 Goed initiatief van de actiegroep  

 Campagne volhouden!  

 Zo lang motoren zich aan geluids en snelheids normen houden en niet in te grote groepen rijden 

is er niets aan de hand .Ben zelf geen motorliefhebber maar ik gun een ieder zijn plezier zelf ben 

ik een geboren en getogen inwoner van Bergambacht woonachtig in Tussenlanen/ bovenberg.  

 Niet alleen overdag maar ook 's nachts en steeds meer in het weekend. Met name op zondag...  

 Chapeau. So far wordt de actie goed opgepakt en breed ondersteund. Sympathieke aanpak.  

 Motor rijders ook het plezier laten beleven van het ritje met mooi weer we leven in een klein 

land met veel mens dus stoppen met de actie en je richten op echt problemen als te zwaar 

verkeer en veiligheid voor fietsers  

 Ik vind de borden prima. Maar we zouden ook eens borden neer kunnen zetten met de tekst 

"Does lief" Dan wijs je niet altijd met een vinger naar een ander.  

 Hard nodig  

 Het is een geweldig initiatief, ga hier mee door ook in 2020>>>>  

 Bedankt!  

 Ga door, prima actie  

 Mooi dat het breed wordt aangepakt. Soms vind ik het jammer dat 'plichten' ondergeschikt zijn 

aan 'rechten' van motorrijders.  

 meer handhaven ipv verbieden Dit doen ze op de lekdijk ook met snelheid  

 Ga vooral zo door, alle beetjes helpen!  

 Hulde voor het actiecomité  

 Goed bezig!!!  

 Je ziet weleens stickers op lichtmasten met b.v. een 30 km bordje. Is dit een idee voor onze 

motorrijders?  


