
Van: Motor Lawaai motorlawaaileiden@gmail.com
Onderwerp: Landelijke lobby tegen motorlawaai

Datum: 5 november 2020 om 13:08
Aan: h.lenferink@leiden.nl

Geachte heer Lenferink,

U bent natuurlijk heel druk met het bestrijden van het Covid-19 virus, maar toch willen wij uw aandacht vragen voor een 
andere kwestie, die ook de gezondheid van veel mensen in Leiden bedreigt, namelijk het excessieve en meestal onnodige 
(en daarmee strafbare) lawaai van motoren. Veel Leidenaren ondervinden hiervan zeer ernstige overlast, niet alleen op het 
moment zelf dat zo’n  motor langskomt, maar later ook weer, als zij aan hartklachten moeten worden geholpen en daaraan 
zelfs kunnen overlijden. Want zo serieus  is deze kwestie wel. De gezondheidsrisico’o’s van verkeerslawaai zijn door het 
RIVM vastgesteld. Over dat motorlawaai stuurden wij het college van B&W op 6 juni 2020 bijgevoegde e-mail. Wij vragen 
de gemeente daarin op lokaal niveau zelf maatregelen te nemen en een lobby richting  “Den Haag” te ondersteunen, want 
daar ligt het grootste deel van de oplossing. 

De problematiek van motorlawaai speelt niet alleen in Leiden maar over het hele land. Het RIVM heeft het zelfs over bijna 
een miljoen mensen in Nederland, met name in de stedelijke gebieden. Overal zijn actiegroepen/meldpunten en 
burgerinitiatieven gestart om de gedupeerde burgers een stem te geven en de ernst van het probleem in zichtbaar te 
maken.  Ook wij hebben dat gedaan.  Er is inmiddels een federatie van bijna 50 lokale initiatieven opgericht, de NEFOM. 
Ervan uitgaande, dat veel gemeenten te maken hebben met boze burgers, en groot belang hebben bij landelijke 
maatregelen, is NEFON een landelijke lobby van burgemeesters richting “Den Haag” gestart. Wij willen u vragen u hierbij 
aan te sluiten en bijgevoegde brief naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat te sturen.  Wij weten zeker, dat 
onze Leidse achterban dat zeer zal waarderen. De lobby is een reactie  op (bijgevoegde)  antwoorden, die de minister 
heeft gegeven op gestelde Kamervragen. 

Wij zouden het zeer op prijsstellen, als u uw collega burgemeesters in de veiligheidsregio Hollands-Midden zou willen 
vragen ook mee te doen. Want - zoals gezegd - is het een landelijk probleem, maar nog niet in elke gemeente is een 
burgerinitiatief opgericht. Zoals vaak, hangt het resultaat van een lobby af van het aantal deelnemers, in dit geval het 
aantal burgemeesters. Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Graag ontvangen wij een kopie van uw brief aan minister Van Nieuwenhuizen. 
 
Ap Zwinkels
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden
Site: https://www.motorlawaaileiden.nl/
Meldpunt: motorlawaaileiden@gmail.com
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