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Van: 

Datum: 1 november 2021 om 13:40:42 CET 

Aan:  

Kopie:  

Onderwerp: Verkeerssnelheidsnorm van 30 KM in Heemstede 

 

Aan de Griffier College van B&W  en Gemeente Raad 

Raadhuisplein te Heemstede 

  

Geacht Gemeente Bestuur van Heemstede, 

  

Deze brief is naar aanleiding van het besluit genomen in uw raadsvergadering van 

donderdag  21 oktober,  

om in de hele gemeente te komen tot de verkeerssnelheidsnorm van 30 KM en om 

die toe te gaan passen voor het overgrote deel in uw gemeente.  

We denken dat dit de leefbaarheid van uw gemeente sterk zal verbeteren. 

Voor bewonersgroepen in het hele land is dit een prima voorbeeld van 

burgerparticipatie en het laat zien dat overleggen met de Gemeente zin heeft.  

We zijn dan ook zeer ingenomen met uw beslissing en steunen uw beleid en uw 

voortvarendheid. 

  

De NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) is opgericht 

op 3 juli 2020.  

Het is de landelijke koepel van meer dan 90 bewonersgroepen uit twaalf provincies.  

Deze bewoners keren zich tegen de almaar toenemende, onnodige geluidsoverlast, 

die wordt veroorzaakt door een deel van het gemotoriseerde verkeer.  

  

Het doel van de NEFOM is om langs democratische weg, en via het betrekken van  

de EU, het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten, voor 1 juli 2023  te komen 

tot  

de invoering en handhaving van 1 maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle 

motorvoertuigen.   

Deze doelstelling kan ook trapsgewijs van onderop worden bereikt, dat wil zeggen: 

eerst via gemeenten, regio’s en provincies en vervolgens pas landelijk en 

internationaal.  

  

Wij wensen u succes met het realiseren van deze plannen, in gezamenlijkheid met 

uw bewoners.  



Als u onze expertise wilt inroepen om mee te denken de komende periode geven wij 

daar graag gehoor aan.  

  

Cc:  vz noord Holland & regio Kennemerland  

  

Met vriendelijke groet 

  

,  

Voorzitter NEFOM 

Tel 

  

Nederlandse Federatie 

Omgevingslawaai Motorvoertuigen 

  

W: www.nefom.nl 

E:   info@nefom.nl 

  

 
  



