
Beste inwoner of bezoeker van Amsterdam, 

We willen u vragen om de petitie tegen scooteroverlast te ondertekenen. 

 Al meer dan 4500 bewoners en bezoekers van Amsterdam gingen u voor. En inmiddels staat 

scooteroverlast op de agenda van de gemeenteraad en heeft de Tweede Kamer een motie over 

scooteroverlast aangenomen. Maar om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets gaat 

gebeuren, moeten we nu even ‘doorpakken’! 

Doe daarom mee en onderteken de petitie via www.scooteroverlast.nl  

Waar gaat het over? 
Er zijn steeds meer scooters in Amsterdam. Deze veroorzaken veel gevaar, vervuiling, overlast en 

lawaai. Vooral het aantal zogenaamde ‘snorscooters’ met een blauw kenteken op onze fietspaden 

neemt toe. Ze zijn hinderlijk en gevaarlijk omdat ze breed zijn en bijna altijd te hard rijden. Fietsers 

worden van hun sokken gereden en voelen zich door het rijgedrag van veel scooterbestuurders in het 

verkeer onzeker en onprettig.  

Bovendien stoten scooters veel fijnstof uit. Wist u dat fietsers meer ultra fijnstof binnenkrijgen van 

een scooter met een verbrandingsmotor dan van een rijdende vrachtwagen?  

De Amsterdamse Fietsersbond, het Milieucentrum Amsterdam, de Vereniging DOET en Velo Mondial 

en meer dan 4500 ondertekenaars van de petitie tegen scooteroverlast roepen de gemeente op dit 

probleem aan te pakken. 

Wat kunt u doen? 
Via www.scooteroverlast.nl kunt u zich aansluiten! U kunt daar de petitie ondertekenen.  

Maar u kunt nog meer doen. Zo kunt u in actie komen op school, op uw werk of in het buurthuis door 

posters op te hangen, flyers te verspreiden of handtekeningen te verzamelen.  Op de website van 

www.scooteroverlast.nl (onder het tabblad “doe mee!”) kunt u dit allemaal downloaden, uitprinten 

of doorsturen. De banners kunt u op uw eigen website of weblog plaatsen, en u kunt over de deze 

actie twitteren. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de afdeling Amsterdam van de 

Fietsersbond, één van de organisaties die met deze actie meedoet. 

We roepen u verder op  deze mail door te sturen naar vrienden, collega’s en bekenden, het liefst met 

een persoonlijke oproep om de petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen ervan weten, hoe beter! 

Meer weten? 
Op  www.scooteroverlast.nl  kunt u steeds het laatste nieuws over de actie lezen, zoals over het 

verloop van de discussie in de Tweede Kamer. Verder vindt u onder het tabblad “links” 

achtergrondinformatie, publicaties in de pers en een aantal filmpjes. 

We hopen dat u bereid bent op de een of andere manier een bijdrage te leveren aan deze actie voor 

een veiliger fietspad en een leefbaarder stad! 

met vriendelijke groet 

 

Gerrit Faber 
info@scooteroverlast.nl 
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