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Teleurstelling bij de bewoners  
 
Teleurstelling over het wegstemmen op 15 juli van 
een motie van Partij Sleutelstad, D66 en de Partij 
voor de Dieren, waarin de burgemeester wordt 
gevraagd om artikel 57 RVV in te zetten om aan de 
pretherrie een halt toe te roepen. Niet de 
burgemeester reageerde op de motie maar GL 
wethouder North, terwijl toch de burgemeester 
via de zogenoemde Driehoek de politie aanstuurt. 
De motie werd door de wethouder ontraden.  
 
In de motie wordt niet gepleit voor grootschalige acties met zwaailichten en 
wegafzettingen, maar voor kleinschalige prikacties met kleine flexteams op steeds 
andere momenten en plekken in de stad. “Dat zal snel gaan rondzingen onder 
motorrijders en direct een afname van het lawaai opleveren”, zegt Ap Zwinkels van 
het Burgerinitiatief Stop Motorlawaai in Leiden. Deze manier van handhaven is 
door de hoogste rechter gelegaliseerd. Er is geen meetapparaat voor nodig. De 
vaststelling door de agent met eigen oren is wettelijk voldoende. Zelfs als de motor 
in orde is, kan een boete voor onnodig te veel geluid worden opgelegd.  
 
Gerichte inzet van artikel 57 RVV op de foute rijders heeft het voordeel, dat de 
belangenorganisaties van motorrijders daar geen bezwaar tegen kunnen maken, 
want zij vertellen steeds dat het gaat om “een paar rotte appelen, die het voor de 
keurige rijders verpesten”.  
 
In dezelfde motie werd de burgemeester gevraagd om zich aan te sluiten bij een 
lobby van de inmiddels bijna 70 burgemeesters, die in Den Haag pleiten voor 
nieuwe landelijke regels waarmee de geluidsoverlast in hun gemeenten in de 
toekomst moet afnemen. “Hiermee had onze burgemeester de bewoners 
tenminste nog wat perspectief kunnen bieden”, zegt een teleurgestelde Ap 
Zwinkels.  
 
PS: Bijgaand een recente geluidsmeting op de Churchilllaan. Hij duurde 90 
minuten. Het gemiddelde verkeersgeluid zit overdag altijd rond de 55dB(A). Al die 
zichtbare pieken zijn van motoren en opgevoerde auto’s.  
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