
 
 
Het enquêteformulier dat u hierbij aantreft, is afkomstig van de 
vereniging Zandvoort Tegen Geluidsoverlast Wegverkeer 
(ZTGW). Deze vereniging is eind 2020 opgericht en is als 
burgerinitiatief de strijd aangegaan tegen overmatig lawaai van 
auto's, motoren en bromfietsen op de wegen en in de straten 
van Zandvoort. De vereniging keert zich uitdrukkelijk niet tegen het circuit. Het gaat om onnodig 
lawaai op de openbare weg. Om haar doel te bereiken dringt de vereniging er onder meer bij 
gemeenteraad, gemeentebestuur en politie op aan maatregelen ter beperking van het lawaai te 
treffen, waaronder handhaving van de toepasselijke geluidnormen. De enquête heeft tot doel de 
mate en de ernst van het lawaai op de openbare weg inzichtelijk te maken. Verschillende instanties 
waarmee de vereniging inmiddels heeft gesproken, hebben te kennen gegeven in de uitkomsten van 
de enquête geïnteresseerd te zijn. Als u meer over de vereniging wilt weten, zie 
http://www.zandvoorttegengeluidsoverlastwegverkeer.nl.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk het enquêteformulier in te vullen, te scannen en toe te sturen naar 
wegverkeeroverlast@gmail.com .Voor diegene die niet beschikken over digitale hulpmiddelen kunt 
u het formulier ook tot en met zondag 4 juli deponeren in de doos die in de Bruna, Grote Krocht 18, 
is geplaatst.  

Er zijn inmiddels veel meer gemeenten in Nederland (en elders in Europa) die geluidsoverlast 
aanpakken. Bijvoorbeeld: Den Haag, Scheveningen, Rotterdam, Amsterdam, Bergen. Andere 
gemeenten kijken nu nog even de kat uit de boom. Maar het helpt als geluidsoverlast keer op keer 
gemeld wordt. Dan moeten de gemeenten wel actie gaan ondernemen. Dus meld geluidsoverlast, 
telkens weer als je er last van hebt. Geef daarbij aan waar én wanneer je die geluidsoverlast 
ondervond. En vraag de gemeente steeds om een terugkoppeling.  

Hoe melden? Dan kan in principe op 3 manieren: 

1. Via de politie: 0900-8844. Geef ons a.u.b. door wanneer u een melding op 0900-8844 heb 
gedaan. Wij maken dan een overzicht. 

2. Via de website van de Gemeente Zandvoort: https://www.zandvoort.nl via het groene 
menu: Melding Doen! 

3. Rechtstreeks bellen met de gemeente Zandvoort op telefoonnummer 14 023. En zo je 
klacht over geluidsoverlast melden.  
 

Belangrijk voor u om te weten is dat begin juni de Ontwerp-Omgevingsvisie 2040 is gepresenteerd. 
Het thema geluidsoverlast krijgt op geen enkele wijze aandacht in dit document ondanks onze 
schriftelijke en mondelinge opmerkingen hierover in de diverse omgevingsdialogen die vooraf zijn 
gegaan aan de totstandkoming van dit document. Wij verwachten van de gemeente concrete, in de 
Omgevingsvisie op te nemen beleidsvoornemens waarmee de verkeersgeluidsoverlast kan worden 
tegengegaan. Het kan toch niet zo zijn dat het thema geluid op geen enkele wijze wordt genoemd, 
terwijl onze gemeente koploper is in Nederland als het gaat om klachten op dit gebied! Door uw 
deelname aan deze enquête kunt u in ieder geval hierover een duidelijk signaal afgeven. De 
overheden zullen pas concrete maatregelen gaan nemen als wij ons laten zien en horen.  

 
Wij danken u alvast voor uw medewerking!  
Burgerinitiatief Zandvoort Tegen Geluidsoverlast Wegverkeer 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Enquête geluidsoverlast wegverkeer 
 

Persoonlijke situatie 
 
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 

 
. . . . 
 

 
Wat is uw postcode? 
 

 

 
 

 
Geluidsoverlast wegverkeer 
 
Ervaart u in uw straat geluid vanwege 
motorvoertuigen? 
 

 
□ Ja 
□ Nee 
 

 
In welke mate ervaart u het geluid van 
motorvoertuigen? 
 
 
 
 
 

 
□ Ik heb er geen last van 
□ Ik heb er en beetje last van 
□ Ik heb er veel last van 
□ Geen mening/weet niet 
 □ Anders, namelijk: 
 
 

 
In welke mate ervaart u het geluid van motorvoertuigen? Bij een schaal van 0 – 10, 
waarbij 0 “totaal geen last van” betekent en 10 “hoogst irritant”. 

 
 
 
Waar ervaart u geluidsoverlast en in welke mate?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
□ Binnenshuis 

 
□ Buitenshuis 
 

 
Wanneer ervaart u de geluidsoverlast en in welke mate?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
□ Overdag (07:00 – 18:00) 

 
□ ’s Avonds (18:00 – 22:00) 

 
□ ’s Nachts (22:00 – 07:00) 
 
 
Heeft u de indruk dat de geluidsoverlast de laatste 
jaren is toegenomen? 
 
 

 
□ Ja 
□ Nee 
□ Geen mening 
 



Zo ja, wanneer? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 
 
 
 

□ Altijd 
□ Vooral op zomerse dagen 
□ Vooral op vaste jds ppen 
□ Anders, namelijk: 
 
 

 
Overige vragen 
 
Op welke manier ervaart u geluidshinder van luidruchtige 
auto’s en/of motoren? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 
 
 

 
□ Hinder jdens gesprek 
□ Concentra everlies 
□ Schrikreac es 
□ Slechter slapen 
□ Anders, namelijk: 
 
 

 
Bent u bekend met de mogelijkheden om  
geluidsoverlast te melden? 
 

 
□ Nee 
□ Telefonisch (0900-8844) 
□ Site van de Gemeente 
 

 
Heeft u zelf ooit maatregelen genomen 
vanwege geluidsoverlast? 
 
 
Zo ja, heeft het tot resultaat geleid? 
 
 

 
□ Nee □ Ja, namelijk: 
 
 
 
□ Nee □ Ja, namelijk: 
 

 
Hoe belangrijk vindt u het onderwerp geluidsoverlast wegverkeer? 

 
 
 
Bent u bekend met de vereniging ZTGW (Zandvoort Tegen 
Geluidsoverlast Wegverkeer) en hun doelstelling? 
 

 
□ Nee 
□ Vaag iets over gehoord 
□ Ja 
 

 
Inleveren van het enquêteformulier  
Wij verzoeken u vriendelijk het enquêteformulier in te vullen, te scannen en toe te 
sturen naar wegverkeeroverlast@gmail.com .Voor diegene die niet beschikken over 
digitale hulpmiddelen kunt u het formulier ook tot en met zondag 4 juli deponeren  
in de doos die in de Bruna, Grote Krocht 18, is geplaatst. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 


