petitie: https://petities.nl/petitions/dijken-open-voor-motorrijders

Dijken open voor motorrijders!
Een initiatief van de oprichter van Facebook groep ‘De motorrijder’
Ik vind dat sprake is van discriminatie als bepaalde dijken of andere wegen, helemaal of
gedeeltelijk, worden afgesloten voor motorrijders.
Artikel 1 van onze Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
Vooral dat ‘of op welke grond dan ook’ is hier, vind ik, erg toepasselijk.
Door wegen te sluiten voor motorrijders, terwijl bijvoorbeeld automobilisten daar wel
gebruik van mogen maken, is immers sprake van discriminatie van de motorrijders, dus
van een groep.
Lijkt me toch echt in strijd met Artikel 1 van de Grondwet.
Door het afsluiten van wegen voor motorrijders worden andere motorrijders, die zich netjes
aan de maximum toegestane snelheid houden en wiens motorfiets een standaard, dus ‘af
fabriek’ goedgekeurde uitlaat/uitlaten hebben, ook gestraft.
Gestraft worden voor iets dat men niet heeft gedaan is wettelijk niet mogelijk, want iemand
is pas schuldig als dat bewezen is.
Dus wegen afsluiten voor alle verkeer, of niet, maar zeker niet voor een bepaalde groep.
Bepaalde wegen zijn voor motorrijders op zaterdag en zondag afgesloten.
Onder motorrijders zijn ook mensen die van maandag tot en met vrijdag werken en na hun
werk geen zin of tijd meer hebben om er even met hun motor op uit te gaan.
Vaak zullen zij in de weekeinden gaan rijden, maar zien dan vaak dat ze juist op zaterdag
en zondag bepaalde wegen niet mogen inrijden.
Met andere woorden: veel motorrijders die werken worden extra gestraft omdat ze werken,
want zonder werk kunnen ze er voor kiezen op een doordeweekse dag zo’n bewuste weg
te verkennen.
Ook een reden om de petitie te starten.
Heb jij hem al ondertekend? Kleine moeite als je het met mij eens bent en dus tegen
afsluiting van wegen, voor motorrijders, bent. Vergeet je ondertekening niet te bevestigen
via de E-mail link die je na ondertekening ontvangt.

