
Papendrecht, 11 mei 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hoogachtend, 

een bezorgde inwoner van Papendrecht

Ik vermoed dat sommige voertuigen ook beboet kunnen worden omdat ze niet voldoen aan 

de milieuwetgeving (omdat ze na aankoop zijn aangepast en afwijken van de

fabrieksinstellingen). Nogmaals, ik ben bang dat dit nog een keer gruwelijk fout gaat en ik 

vind dat we dat moment voor moeten zijn.

Enkele wegen waar dit voorkomt zijn de Burgemeester Keijzerweg, Jan Steenlaan, de weg 

van de Hoogendijk naar het Westeind en enkele geasfalteerde wegen in de wijken 

Wilgendonck en Molenwijk. Zelfs in straten waar woningen direct aan grenzen worden 

gebruikt om op korte afstand veel snelheid te ontwikkelen en vlak voor een kruising of 

rotonde snel af te remmen, waarbij het oorverdovende geluid van zgn. “backfiring’ van 

uitlaten veel overlast veroorzaakt. De overlast in straten die aan beide kanten door woningen 

worden begrensd is bijzonder erg omdat het geluid weerkaatst tussen de woningen.

Van: een bezorgde inwoner van Papendrecht 

Aan: Gemeente Papendrecht

Het is duidelijk dat de bestuurders in onze gemeente denken hun gang te kunnen gaan 

omdat er eigenlijk weinig tot niet gecontroleerd wordt. Ik zou willen vragen of er eindelijk 

weer eens verkeerscontroles in burger gedaan kunnen worden. Dit is vaker gedaan in het 

verleden. Daarnaast zijn er ook veelvuldig geüniformeerde radarcontroles geweest.

Ik heb besloten deze brief aan de gemeente Papendrecht te sturen omdat ik me zorgen maak 

over het gedrag van sommige verkeersdeelnemers in onze gemeente. Het gaat hier om auto- 

en motorbestuurders met opgevoerde motoren of andere aanpassingen aan de auto die veel 

geluidsoverlast veroorzaken. Daarnaast wordt er ook gewoonweg veel te hard gereden, niet 

alleen door individuele bestuurders maar ook door verkeersdeelnemers in groepsverband. 

Dit gaat nog een keer gruwelijk fout ben ik bang.
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