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Boxtel, 2 september 2018 
 
Betreft: vragen ex artikel 37 RvO, overlast brommers, scooters en motoren in wijk Oost 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Graag vragen wij conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende. 
 
De afgelopen maanden worden we zeer herhaaldelijk door bewoners erop geattendeerd dat er 
veel overlast is door brommers, scooters en motoren in wijk Oost. Eigenlijk vanuit alle delen van de 
wijk Oost wordt door bewoners steen en been geklaagd over gevaarlijk rijgedrag van vaak jongere 
bestuurders. Het gaat over het veel te hard rijden door de straten en over fietspaden, gevaarlijk 
over de weg slingeren, het op het achterwiel rijden (zogenaamde wheelies) en geluidsoverlast. 
Daarnaast horen we klachten over het hard rijden door scooters, niet alleen over de weg , maar 
ook op stoepen en door brandgangen (één van de bewoners: ‘het lijkt de TT van Assen wel’). 
 
Vanaf deze maand zijn wij daarbij in de wijk gestart met een huis-aan-huis-enquête, als vervolg op 
onze eerdere wijkenquêtes. Ook uit deze enquête blijkt dat de overlast door brommers, scooters 
en motoren als één van de meest storende vormen van hufterig gedrag wordt ervaren. Tientallen 
mensen hebben hierover geklaagd. Dit gevaarlijke en onverantwoorde rijgedrag blijkt een grote 
buurtergernis te zijn en is ernstige aantasting van de leefbaarheid. Bewoners vragen om 
maatregelen. 
 
Herhaaldelijk bij de politie aan de bel getrokken 
Zeker ook al, omdat wij hebben terug gehoord dat diverse bewoners al herhaaldelijk bij zowel de 
gemeente als bij de politie aan de bel hebben getrokken. Bewoners hebben tot op heden weinig 
zichtbare resultaten hiervan teruggekregen. Dit bevreemdt een aantal bewoners, omdat ze een 
aantal van de betreffende bestuurders met naam en toenaam bij de politie hebben genoemd, maar 
dat er geen maatregelen op hebben gevolgd. Een aantal van de bestuurders zijn dus bekend, 
maar het lijkt erop dat er geen actie is ondernomen. 
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Klachten bekend bij de gemeente 
Datzelfde geldt voor meldingen bij de gemeente. Bewoners melden terug dat de klachten bij de 
gemeente bekend zijn en ook zouden zijn doorgegeven binnen de gemeentelijke organisatie, maar 
krijgen vervolgens geen enkele terugkoppeling. 
 
Dat leidt bij onze fractie tot de volgende vragen: 
 

1. Zijn de betreffende klachten uit wijk Oost over hufterig gedrag door bestuurders van 
brommers, scooters en motoren bij u bekend? 

2. Wat is er gedaan met de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen? 
3. Klopt het dat een aantal van de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor dit gedrag, bij u 

bekend zijn? 
4. Zo ja, wat is daarmee gedaan en wat is u aanpak? 
5. Wat is überhaupt u aanpak van deze problematiek? 
6. Bent u bereid om samen met de Politie en het team Integrale Veiligheid van de gemeente 

met prioriteit te kijken naar deze problematiek en hiervoor een plan van aanpak op te 
stellen? Graag zouden wij hierover een terugkoppeling ontvangen. 

 
Vertrouwen in het bestuur van een overheid komt te voet en gaat te paard, maar met name het 
uitblijven van zichtbare actie en een terugkoppeling naar bewoners, wekt op dit moment bij veel 
bewoners irritaties op. 
 
Wij hopen dat u zichtbaar met de problematiek aan de slag gaat. 
 
Ervan uitgaande u met dit schrijven voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
 
 
 
Dave van de Ven, 
Fractievoorzitter 


