Vragen divers
Onderwerp: Wildcrossen in natuurgebieden.
Datum

27 juni 2019

Gesteld door:

SvV / F. Emmerik

Portefeuillehouder:

Anton Ederveen / Kees Marchal (2e loco)

Teammanager:

Jan Peels / S. Looijmans

Deadline:

27 juli 2019

Aanleiding
• E-mail van J. de With m.b.t. vragen rond wildcrossen in natuurgebieden d.d. 26 april 2019
• E-mail met antwoorden van S. Looijmans, gemeente Valkenswaard d.d. 26 juni 2019
Vraag:
De heer De With heeft vragen gesteld betreffende de houding van de gemeente
Valkenswaard in relatie tot wildcrossen in natuurgebieden. Daarbij legt hij heel zwaar
de link met het Eurocircuit. Door S. Looijmans worden de vragen beantwoord waarbij
naar mijn mening onnodig de druk op het Eurocircuit wordt gehouden. De reden van
mijn mening is dat ik drie jaar lang door de provincie was ingehuurd om het project
‘Wildcrossen in natuurgebieden’ maar ook ‘Samen Sterk in het Buitengebied’ op te
zetten en uit te rollen.
Kenmerk van het zogenaamde (project) wildcrossen als wel wildcrossers is tweeledig.
Deze rijders zijn geen crossers maar off-road rijders. Off-road motoren zijn ook
andere motoren. Zij moeten voldoen aan de verkeerswetgeving, kenteken
hebben, verzekerd zijn e.d. Dat er vaak wel ex-crossers bij zitten komt door het
wegvallen van legale banen waar zij hun sport konden beoefenen.
Deze rijders willen zich juist NIET begeven op crosscircuits, maar richten zich op
het voltooien van routes. Een circuit zou hooguit een onderdeel van een
georganiseerde route kunnen zijn. Om die reden is het genoemde project m.b.t.
alternatieven NIET gericht op circuits maar op routes met een afwisseling van
randen van groengebieden, wegen, schouwpaden (van waterschappen) en bv
agrarische terreinen.
Door de wijze van beantwoorden wordt helaas in de tijd van alle problematiek rond het
Eurocircuit, daar onnodig extra aandacht op gevestigd.

Daarom de volgende vragen:

1. Is voor de beantwoording van de vragen contact gezocht met het team Samen Sterk in het
Buitengebied?
2. Waarom is niet duidelijk weerlegd dat het met de alternatieven juist niet moet gaan om
het Eurocircuit maar om routes die als alternatief van wildrijden worden aangeboden?

Antwoord:
1. Ja, voor de beantwoording is contact gezocht met het team Samen Sterk in het
Buitengebied, zij hebben dan ook input gegeven voor de beantwoording van de vragen.
2. Wij hadden in de beantwoording op de vraag of wij waar mogelijk medewerking willen
verlenen aan off-the-road evenementen inderdaad aan moeten geven dat het ook om
georganiseerde routes gaat buiten de terreinen van het Eurocircuit en niet enkel op het
terrein van de inrichting van Motorsportstichting Valkenswaard (MSV). Wij als gemeente
Valkenwaard werken waar mogelijk mee aan dergelijke evenementen. De verfijning van
dit antwoord zal ook nog aan de vragensteller worden doorgegeven.

