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Vragen
De gemeente Valkenswaard is benieuwd wat u van de actualisatie van het bestemmingsplan Eurocircuit
vindt en wat u hiervan verwacht. Daarom willen we u graag een aantal vragen stellen. Zoals in de brief
beschreven zijn er verschillende activiteiten op het rallycrosscircuit. Voor elk van de activiteiten
beschrijven we wat deze inhoudt.
1.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling:
Het Eurocircuit met zijn rallycrossactiviteiten heeft meerwaarde voor Valkenswaard
Helemaal oneens
Helemaal eens

2.

Het is belangrijk dat de gemeente ruimte biedt aan rallyactiviteiten op het Eurocircuit om
bezoekers naar Valkenswaard te trekken
helemaal niet eens
helemaal eens

3.

We moeten er trots op zijn dat wij als Valkenswaard het enige rallycrosscircuit in Nederland
hebben, met nationale en internationale evenementen.
Denk bijvoorbeeld aan de Dakar pre-proloog en de motorcross Grand Prix.
Helemaal oneens
helemaal eens

4.

Bezoekt
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

Wat zou er volgens u moeten gebeuren met de activiteiten op het rallycrosscircuit op het
Eurocircuit? [enkele keuze]
a. Het gebruik moet gelijk blijven
b. Het gebruik mag vergroot worden
c. Het gebruik zou verminderd moeten worden
d. Anders, namelijk…
e. Weet ik niet / geen mening

6.

Wilt u dit antwoord toelichten? [open vraag]

u weleens een evenement op het Eurocircuit? [meerkeuze]
Ja, ik ga wel eens naar grote evenementen zoals de Grand Prix of Dakar pre-proloog
Ja, ik ga wel eens naar rallycrosswedstrijden
Ja, ik ga wel eens naar trainingsdagen van Supermoto-motoren
Ja, ik ga wel eens een testdag met niet gekentekende voertuigen
Ja, ik ga wel eens naar een testdag met gekentekende voertuigen
Anders, namelijk:…
Nee, ik ben er nog nooit geweest
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7. Ervaart u op dit moment overlast van de activiteiten op het Eurocircuit? [slider]
Helemaal geen overlast
zeer veel overlast
8.

Bij overlast: Welke overlast ervaart u? [meerkeuze]
a. Geluidsoverlast van crossmotoren tijdens motorcross
b. Geluidsoverlast van rallyauto’s tijdens rallycross
c. Geluidsoverlast van de omroepinstallatie
d. Verkeersoverlast
e. Parkeeroverlast
f. Overlast door (kamperende) bezoekers
g. Anders, namelijk:
h. Weet ik niet / geen mening

Een eventuele uitbreiding van het gebruik door de rallycrossvereniging gaat om 4 categorieën activiteiten.
De gemeente Valkenswaard is voor elk van deze categorieën benieuwd wat u ervaart en wat u van een
uitbreiding vindt. Bij elk van deze activiteiten wordt eerst kort beschreven wat de activiteit inhoudt en
betekent voor bezoekers, verkeer en geluid. Daarnaast wordt aangegeven hoe vaak deze activiteiten nu
plaats vinden en wat de rallycrossvereniging graag zou willen.

Rallycrosswedstrijden
Hierbij gaat het om wedstrijden met voertuigen die meer geluid produceren dan auto’s of vrachtwagens op
de openbare weg. Er zijn 5 tot 8 voertuigen op de baan. Er komen circa 1200 bezoekers met 500 auto’s op
deze wedstrijden af. Door de organisatie wordt hierbij een omroepinstallatie gebruikt. Op dit moment zijn er
4 rallycrossdagen per jaar. De rallycrossvereniging zou graag 8 weekenden organiseren. Het gaat hierbij
niet om grote evenementen zoals de Dakar pre-proloog, omdat deze vallen onder een
evenementenvergunning.
9.

Stelling: de gemeente zou toe moeten staan dat er meer wedstrijden gehouden worden [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens

10. Stelling: een uitbreiding van de wedstrijden leidt voor mij tot meer overlast [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens
11. Welke zorgen heeft u als er meer wedstrijden gereden worden? [meerkeuze]
a. De geluidsoverlast
b. De verkeersoverlast
c. De parkeerdruk
d. De bezoekers
e. Belasting van milieu
f. Anders, namelijk
g. Weet ik niet / geen mening
h. Ik maak me hierover geen zorgen

Trainingsdagen Supermoto-motoren

Bij deze trainingen rijden er 4 tot 10 motoren op de baan. Deze motoren maken een vergelijkbaar geluid
als motoren die op de openbare weg rijden. Tijdens deze trainingsdagen komen geen bezoekers, en wordt
de omroepinstallatie niet gebruikt. Op dit moment zijn er 28 trainingsdagen voor Supermoto-motoren per
jaar. De rallycrossvereniging zou graag 34 dagen willen organiseren.
12. Stelling: de gemeente zou toe moeten staan dat er meer supermoto-trainingsdagen gehouden
worden [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens

13. Stelling: een uitbreiding van de supermoto trainingsdagen leidt voor mij tot meer overlast [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens

14. Welke zorgen heeft u wanneer er meer van deze trainingsdagen gehouden worden?
a. Geluidsoverlast
b. Verkeersoverlast
c. Parkeerdruk
d. Belasting voor het milieu
e. Anders, namelijk
f. Weet ik niet / geen mening
g. Ik maak me hierover geen zorgen

Testdagen met niet gekentekende voertuigen
Tijdens deze testdagen wordt er gereden met 1 tot 3 auto’s en vrachtwagens die niet op kenteken staan.
Deze voertuigen maken meer geluid dan auto’s of vrachtwagens op de openbare weg. Er zijn bij deze
testdagen geen bezoekers en de omroepinstallatie wordt niet gebruikt. Op dit moment zijn er 43 testdagen
per jaar. De rallycrossvereniging zou graag 68 testdagen organiseren.

15. Stelling: de gemeente zou toe moeten staan dat er meer testdagen gehouden worden [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens
16. Stelling: een uitbreiding van de testdagen leidt voor mij tot meer overlast [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens
17. Welke zorgen heeft u wanneer er meer van deze testdagen gehouden worden?
a. Geluidsoverlast
b. Verkeersoverlast
c. Parkeerdruk
d. Belasting voor het milieu
e. Anders, namelijk
f. Weet ik niet / geen mening
g. Ik maak me hierover geen zorgen

Trainingsdagen met voortuigen op kenteken

Tijdens deze trainingsdagen wordt er gereden met voertuigen die ook op de openbare weg rijden. Deze
voertuigen maken niet meer geluid dan voertuigen op de weg. Tijdens deze trainingsdagen worden geen
bezoekers verwacht en wordt de omroepinstallatie niet gebruikt. Op dit moment zijn er 60 trainingsdagen
met voertuigen op kenteken per jaar. De rallycrossvereniging zou graag 155 trainingsdagen organiseren.

18. Stelling: de gemeente zou toe moeten staan dat er meer trainingsdagen gehouden worden.
[slider]
Helemaal oneens
helemaal eens

19. Stelling: een uitbreiding van de trainingsdagen leidt voor mij tot veel meer overlast [slider]
Helemaal oneens
helemaal eens

20. Welke zorgen heeft u wanneer er meer van deze trainingsdagen gehouden worden?
a. Geluidsoverlast
b. Verkeersoverlast
c. Parkeerdruk
d. Belasting voor het milieu
e. Anders, namelijk
f. Weet ik niet / geen mening
g. Ik maak me hierover geen zorgen

21. Welke tip heeft u voor de gemeente Valkenswaard als het gaat om het Eurocircuit?
22. Wat is uw postcode?

