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Oproep aan Politiebaas Eenheid Den Haag
Het Burgerinitiatief Stop Motorlawaai in Leiden pleit niet
voor nieuwe wet- en regelgeving om van het motorlawaai af
te komen, maar voor serieuze handhaving van het bestaande
art 57 RVV: Daarin staat klip en klaar dat het verboden is
om met een motorvoertuig onnodig geluid te maken. Er is
geen (duur) meetapparaat voor nodig is. De politie meet met
de eigen oren en kan met de eigen ogen zien of het lawaai
nodig was. Ander voordeel is, dat deze manier van
handhaven tot aan de hoogste rechter is erkend. Maar
wordt art 57 RVV door de politie wel ten volle gebruikt?
Uit de gegevens die Ap Zwinkels, initiatiefnemer van het Burgerinitiatief Stop Motorlawaai, ontving
op zijn WOO (v/h WOB)-verzoek blijkt duidelijk dat de Leidse politie veel minder actief is met de
aanpak van motorlawaai dan de politie in veel andere steden en plaatsen binnen dezelfde politieeenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. In de stád Den Haag wordt veel vaker gehandhaafd dan
buiten de stad Den Haag. Maar tussen de politiedistricten buiten Den Haag bestaan ook weer grote
verschillen. In Alphen/Gouda bijvoorbeeld is de politie veel actiever dan in Leiden/Bollenstreek. In
Leiden handhaaft de politie art 57 RVV veel minder vaak dan bijvoorbeeld in Kaag en Braassem en de
Krimpenerwaard. Terwijl - nogmaals – al deze steden en gebieden onder de eenheid Den Haag vallen.
Aan het aantal klachten in Leiden kan het niet liggen. Bij ons meldpunt staan ruim 200 adressen
vermeld van bewoners die regelmatig overlast ondervinden en ten einde raad zijn.
Dit betekent dat de bewoners van Leiden minder goed worden beschermd tegen het ziekmakende
motorlawaai dan de bewoners in andere plaatsen. Dat is niet redelijk, zegt Zwinkels. Wij willen weten
wat de reden is van deze scheefgroei. ‘Uiteraard’, zegt Zwinkels, ‘hebben we de cijfers onder de
aandacht van burgemeester Lenferink, verantwoordelijk voor de handhaving, gebracht. En gisteren
hebben wij ook een brief op poten aan het hoofd van de politie-eenheid Den Haag gestuurd. Wij zijn
benieuwd naar de verklaring van de burgemeester en die van het hoofd van de politie-eenheid Den
Haag.
O ja, nog even dit: Wij hebben niets tegen motoren maar wel tegen motorrijders die respectloos (en
strafbaar) langs onze woningen rijden.
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