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Datum 14 mei 2019
Ondenrverp Overlast parkeerterrein De Stok
Portefeuillehouder Burgemeester mr. J.M.L. (Jacques)

Niederer
Overige betrokken portefeuillehoude(s) Wethouder C.A. (Cees) Lok

De fractie heeft de volgende vragen:

Al heel lang ondervinden ondernemers nabij het grote parkeerterrein op leisurepark De Stok
en wel bij de rotonde en recht voor Skydive enorme hinder van auto's die vooral in de
avonduren hier racewedstrijdjes houden en denken bijna Max Verstappen te zijn. Piepende
remmen, rookontwikkelingen en luidruchtigheid zijn helaas de regelmaat geworden. Ook bij
de verderop gelegen visvijver is er in de nachtelijke uren regelmatig sprake van overlast.

Al zittende op de terrassen vân deze mooie ondernemingen alsmede in de tipi tent en het
saunacentrum verderop zi'1n bezoekers getuige van deze overlast. Daarnaast treft de overlast
ook nog de mensen die naast hun ondernemÍng wonen. De meldingen bij de politie zijn
oneindig. Dit is absoluut geen visitekaartje voor Roosendaal!

De WD vindt dat hier nu echt paal en perk aan gesteld moet worden. Wij hebben zeker een
gezamenlijke taak om ondernemers hierin te ondersteunen. De frustraties, die wij ons
helemaalvoor kunnen stellen, lopen hierbij enorm op.

Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1. Welke maatregelen zijn tot op heden hierin genomen?
2. Wat was het effect hiervan?
3, Welke middelen zijn eventueel nodig de rust in leisurepark De Stok te herstellen?

Namens de fractie van WD,

Kees Verstraten
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

ln de zomer van 2018 was er sprake van overlast op het grote parkeerterrein van het
Leisurepark. Na een overleg met het bestuur van de Ondernemersvereniging is er
door de politie direct en krachtíg opgetreden.
Vastgesteld is dat de overlast maandenlang vrijwel añruezig geweest is.

Op 1 mei 2019 is overleg geweest met de politie en Ondernemersvereniging De Stok
en Rosada. ln dit overleg is gesproken over preventíeve maatregelen. Handhaving is

altijd achteraf, dan is het kwaad algeschied.

Met de Ondernemersvereniging is afgesproken dat de overlast aangepakt gaat worden door
een aantal op zichzelf eenvoudige maatregelen te treffen. Door continu monitoren en treffen
van maatregelen zullen verbeteríngen optreden. Dit gebeurt stap voor stap en in goed
overleg met de Ondernemersvereniging en politie. De eerste acties zullen zo spoedig
mogelijk zijn:

a) Aanbrengen van enkele snelheidsremmende maatregelen in De Stok (oostelijke
rijbaan).

b) Plaatsen van een aantal betonblokken op het parkeerterrein om het zgn. 'driften'
tegen te gaan.

c) Plaatsen van een bord vlak voorbij de rotonde met de openingstijden van het
parkeerterrein. Op dit bord wordt ook vermeld dat buiten de openíngstijden geldt'
'Verboden toegang op grond van art. 461 Wetb. v Strafr.'. Dit geeft de politie de
mogelijkheid om mensen weg te sturen, ongeacht hun gedrag tussen 23.00 en 06.00
uur.

d) Aanbrengen van een aantalzgn. 'blikvangers'tegen zwerfuuil op het Leisurepark De

Stok.

Met lijke groet,

Namens college van burgemeester en wethouders,

Mr. J L. Niederer
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