
 

 
 

NIEUWSBRIEF 6 

Juli 2021 

 

 

w. www.motoroverlastamerongen.nl 

e. welkom@motoroverlastamerongen.nl 

 

In deze Nieuwsbrief: 

1. Eerste succes: onderzoek afsluiting Lekdijk op komst 

2. Nieuwsuur zoekt Amerongers voor programma over motoroverlast 

3. Blijf motoroverlast melden  

4. Vragen en antwoorden. 

 

 

 

1. Gemeentebestuur wil proef afsluiting Lekdijk 
 

Op 30 juni jl. heeft wethouder Gerrit Boonzaaijer bevestigd binnenkort met 
de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten te gaan overleggen over een 

proef om de Lekdijk in het weekend af te sluiten voor motoren. Eerder 
vorige maand kreeg hij hiervoor de steun van een grote meerderheid van 

de gemeenteraad, zo bleek tijdens een commissievergadering van de Raad. 
Wethouder Boonzaaijer verklaarde positief te staan tegenover een 

permanente afsluiting van de Lekdijk in de weekenden tijdens het 

motorseizoen. Een proefafsluiting moet de effecten hiervan in kaart 
brengen. Gezien de voorbereiding zal de proef waarschijnlijk pas volgend 

voorjaar plaatsvinden. De Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) is 
verheugd over deze stap en steunt de wethouder in zijn voornemen. 

Afgelopen maanden heeft de WMA in contacten met de gemeentebesturen 
van UH en Wijk bij Duurstede en raadsleden voor een proefafsluiting 

gepleit. Wij zien de pilot als een eerste succes op weg naar aanzienlijk 
minder geluidsoverlast. De WMA zal ideeën aandragen voor de opzet van 

de pilot.  
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2. Nieuwsuur zoekt Amerongers die over motoroverlast willen 
vertellen 

 

Het tv-programma Nieuwsuur zoekt voor een item over motoroverlast deze 
zomer Amerongers die over ‘hun’ overlast willen vertellen. De redactie heeft 

de WMA gevraagd hieraan mee te werken. Wij zijn verheugd over de 
toenemende aandacht voor het probleem door de landelijke en regionale 

media. Een Amerongse stem zou onze zaak en die in andere gemeenten 
helpen. Meld u zo spoedig mogelijk aan op bovenstaand e-mailadres.  

 
 

3. Klagen helpt, meld overlast 
 
Klachten over overlast worden door de gemeente geregistreerd en spelen een rol 

in de besluitvorming. Wethouder Boonzaaijer wees in bovengenoemde 
bekendmaking over de proefafsluiting van de Lekdijk op de vele klachten die hij 

uit Amerongen en Overberg ontving. Hoe meer meldingen, hoe serieuzer het 
probleem in het gemeentehuis wordt genomen. Wij denken dat het goed is om 
regelmatig een bericht te sturen, waarin u meldt (1) wat de overlast is en waardoor 

die wordt veroorzaakt, (2) wat dit met u doet en (3) wat eraan gedaan zou moeten 
worden. Houd het kort en vraag om een terugkoppeling. Het is belangrijk dat u 

niet alleen bent in de meldingen, vraag dus ook mensen in uw buurt die overlast 
ervaren om meldingen te doen. Klachten en een verzoek tot handhaving aan B&W 
kunt schriftelijk, telefonisch (0343-565600) of per app (06 34862447) indienen.  

 
 

4. Vragen en antwoorden WMA 
 

In de vorige Nieuwsbrief is per abuis een onjuist link vermeld naar de rubriek 

Vragen en antwoorden op de site van de WMA. In deze rubriek gaan we in op 
vragen over geluidsoverlast. De juiste link vindt u hier of door het scannen van de 

QR code. 
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