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1. Stemming naam werkgroep
Uit de reacties blijkt dat twee namen op de meeste bijval kunnen rekenen.
Een aantal initiatiefnemers voelt sterk voor NIET IN AME-RONKEN, omdat
het een opvallende naam is die met een knipoog en woordspeling duidelijk
maakt waar het om gaat. Werkgroep Motoroverlast Amerongen heeft echter
ook zijn aanhangers. En een sympathisant in Leersum met te veel motoren
in zijn straat zou graag e.o. achter de naam willen. Laat uw stem horen. Per
persoon één naam en geef aan wel of geen e.o. erachter (we werken hoe
dan ook graag samen met Leersum). Omdat we op korte termijn een
website willen maken, vragen we u om uiterlijk aanstaande vrijdag 14
augustus 24.00 uur uw stem per mail aan nietinameronken@gmail.com
uit te brengen. Komend weekend sturen we de uitslag rond.















NIET IN AME-RONKEN (e.o.)
Werkgroep Motoroverlast Amerongen (e.o.)
De Stille Parel, Amerongse werkgroep tegen motoroverlast
De Stille Kracht, Amerongse werkgroep tegen motoroverlast
Amerongen Herrievrij
Werkgroep Geluidsarm Amerongen
Werkgroep Amerongse Stilte
Werkgroep Overlast Motorvoertuigen Amerongen
Werkgroep Omgevingslawaai Motorvoertuigen Amerongen
Amerongse Werkgroep Omgevingslawaai Motorvoertuigen
Werkgroep Amerongen Geluidsarm
Werkgroep Decimeer de Decibellen Amerongen
Amerongen Herrie-arm
Werkgroep Hou Amerongen Rustig

2. Website
Een levendige website vraagt om heldere standpunten, nieuws en bijdragen
van leden. Visueel en in woorden. Inmiddels komen video’s uit het dorp
boven water die overdonderend laten horen en zien waarom het een goed
idee is om motoren uit het dorp te bannen. Een werkgroeplid aan een van
de doorgaande straten heeft een camera op zijn balkon geïnstalleerd die in
weekenden op scherp staat. We kijken dus uit naar de website. Graag
moedigen we iedereen aan om in maximaal 300 woorden zijn of haar
ervaring met motorlawaai te beschrijven. Wat doet het met u, welke
anekdote staat u het meest bij en wat was het moment waarop uw rode lijn

werd overschreden? Ook foto’s, video’s en andere uitingen voor de website
zijn welkom. We publiceren geen namen en adressen.
3. Komende weekenden gaan we tellen
Hoewel het momenteel relatief rustig is vergeleken met de maanden voor
en na de vakantie, willen we de komende twee weekenden 15/16 en 22/23
augustus motoren tellen. In september zal nog een telling volgen. We willen
cijfers om onze argumenten in gesprekken met de gemeente en raadsleden
komend najaar te kunnen onderbouwen. Er zijn al flink wat aanmeldingen,
maar we kunnen nog wat tellers gebruiken. Geef u op voor een of twee
dagdelen, dan maken we een schema om doublures te vermijden.
4. September
Eind augustus hebben we een verkennend gesprek met wethouder
Boonzaaijer van Verkeer en tevens dorpswethouder voor Amerongen. Mede
op grond hiervan gaan we in september uitwerken wat we precies van de
gemeente verlangen en hoe we dat willen bereiken. Daarover zullen we
opnieuw een bijeenkomst organiseren. Op korte termijn: Stem, schrijf, tel
en fotografeer en geniet van de relatieve rust!

