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Artikel 29 lid 2 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Ondenuerp: overlast crossmotoren Zandwingebied Firma Hofmans Schaijk
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

Gehoord,

o
o

o

de vele klachten over toename van de overlast van crossmotoren rondom het
zandwingebied van de Fírma Hofmans;
de inhoud van de klachten is dat:
o vooral ín de weekenden (op zaterdag en zondag) sprake is van extreme
geluidsoverlast;
o het woongenot voor de omliggende bebouwing en woningen al een aantal
jaren hierdoor ernstig geschaad wordt;
o handhaving tot op heden onvoldoende resultaat heeft opgeleverd om de
overlast terug te dringen;
dat illegale crossers uit het hele land via facebook opgeroepen worden om naar
deze locatie te komen, waardoor in het weekend van 2 en 3 meide overlast zeer

groot was;

gelezen,

r

het Besluit aanwijzing verboden gebied/locatie 2.5 (Palmstraat Schaijk, gemeente
Landerd) Noodverordening COVID-19 VeilÍgheidsregio Brabant-Noord van 29 april
2020;

overwegende dat:
. voor buurtbewoners de maat vol is;
. er verstoring van de natuurlijke omgeving/ eco structuur plaats vindt;
. er twijfels zijn of de noodverordening Covid-19 voldoende effecten zal hebben op
het terugdringen van de overlast;
. de noodverordening in het kader van Covid-19 tijdelijk ís en dus geen garanties
biedt voor de toekomst;
o er adequaat en structureelgehandhaafd zou moeten worden om crossactiviteiten
te ontmoedigen, en dit vooral nodig is in de maanden juni, juli, augustus;
r de handhavers aangeven hiervoor te weinig capaciteit/mankracht te hebben
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(motie overlast crossmotoren)
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draagt het college van burgemeester en wethouders op om
f

.

2.
3.
4.

in de weekenden van de maanden juni, juli, augustus extra in te zetten op
ontmoediging en handhaving van de overlast door crossmotoren bij het
zandwíngebied van Hofmans door bijvoorbeeld BOA's,
indien hiervoor extra budget nodig is dit toe te voegen aan de burap 2020,
de mogelijkheid te onderzoeken tot het opleggen van hogere boetes of andere
ontmoed igende maatregelen,
in september/oktober 2020 een terugkoppeling te geven aan de raad van de

bereikte resultaten,
en gaat over

tot de orde van de dag.

Ondertekening:

lndiener Jacques Pijnappels; fractie Progressief Landerd
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 28 mei 2020
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