
PERSBERICHT 
Landelijke spandoekactie “Stop Motorlawaai” ook in 
Leiden.  
 
Leiden, 10 mei 2021 – Tijdens Hemelvaart en Pinksteren doet het 
Leidse Burgerinitiatief ‘Stop Motorlawaai’ mee aan de Landelijke 
Spandoekenactie (NEFOM). Want ook in Leiden lopen veel mensen 
gezondheidsschade op door het (letterlijk) hartverscheurende en 
onnodige lawaai van brullende motoren. Zulk lawaai is nog 
strafbaar bovendien.  
 
Klachten en herhaalde verzoeken bij het gemeentebestuur om hiertegen op te treden waren aan 
dovemansoren gericht. Organisator Ap Zwinkels: “voor auto’s worden de regels steeds strenger, 
maar motoren slippen tussen de mazen door. Volgens onze metingen zijn er overdag en ’s nachts 
pieken rond 90dB(A). Tegen de pijngrens aan. Een inventarisatie van de overlast bij bewoners 
langs de Voorschoterweg en de Churchhilllaan leverde een gemiddelde score op van 9,2 uit 10. 
Kijk maar eens op YouTube op ons eigen kanaal.” Volgens het RIVM voltrekt zich een pandemie 
van te veel geluid in de woon- en leefomgeving als het bestaande beleid niet wordt aangepast.  
 

Bewoners over het hele land zijn het goed zat en gaan dat op Hemelvaartsdag (13 mei) en 
Pinksteren (22 mei) op felrode spandoeken laten zien. Het doel is allereerst handhaving van 
bestaande regels en verlaging van de norm tot max 70dB(A) in de toekomst, gemeten bij de 
uitlaat.  
 
Alle actiegroepen doen een klemmend beroep op gemeentebesturen en provincies om dit illegale 
pretlawaai daadkrachtig aan te pakken en tegen overtreders van geluidsnormen krachtig op te 
treden. “Te lang al wanen zij zich onaantastbaar en kunnen zoveel herrie maken als zij leuk 
vinden”, aldus Zwinkels. “Dit kan zo niet langer!” Hij besluit met te benadrukken “wij zijn niet 
tegen motoren, auto’s of bestuurders, maar wel tegen respectloos gedrag”. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
NOOT voor Redactie:  
 
1. Wilt u het bericht pas na onze actie opnemen om te voorkomen dat we door motorrijders worden 
gestoord?  
2. Uw bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 13 mei a.s. 12.00 uur, Voorschoterweg - Bastion 
Hotel. Aanwezig zullen ook zijn:  
 - Raadslid Antje Jordan (D66),  
 - Raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) 
 - Raadslid Francien Zeggelt (D66) 
Zij zijn bereid u te woord te staan. 
 
Voor nadere informatie:  
Ap Zwinkels,  
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden 
Tel: 0624422766 
E-mail: motorlawaaileiden@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCMirE5mll3BCe-jh54ZGdzg

