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Onderwerp

Handhavingsverzoek beëi ndig ing beroepsmatig gebruik wijkpark en cal isthenicspark
Molenakker

Voorstel
1. Het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2' Aysports aan te schrijven om het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en het

calisthenicspark Molenakker te beëindigen binnen 4 weken en beëindigd te houden
onder oplegging van een dwangsom van € 250,-- per overtreding met een
maximum van € 25.000,--.

Inleiding
In uw vergadering van 28 juni 2016 heeft uw college besloten Aysports (belanghebbende)
in kennis te stellen van uw voornemen om het handhavingsverzoek toe te wijzen en een
last onder dwangsom op te leggen om het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en
calisthenicspark Molenakker te beëindigen binnen 4 weken en beëindigd te houden.
Op 12 augustus 2016 heeft belanghebbende naar aanleiding van uw voornemen een
zienswijze ingediend en een petitie overlegd.

In zijn zíenswijze brengt belanghebbende het volgende naar voren.
Het wijkpark en het calisthenicspark wordt niet exclusief gebruikt. Niet-leden kunnen er
gewoon trainen, belanghebbende geeft hen gratis advies en zij krijgen voorrang bij het
gebruiken van de toestellen. Het trainen heeft een positieve invloed in de wijk en op de
sportbeoefening in Weert. Belanghebbende stelt dat door de aanwezigheid van Aysports
overlast in het park wordt voorkomen. Er zijn geen klachten bekend over hinder van de
activiteiten van Aysports behalve die van verzoeker.

Beoogd effect/doel
Een situatie die strijdig is met het bestemmingsplan te beëindigen
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1.1 Er is sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan.
Het gebruik van het wijkpark en calisthenicspark als bedrijfslocatie, het aanbieden van de
dienst sport, is in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften.
Op de website !!!rylLey9pells.d worden diverse sooften bootcamplessen aangeboden met
daarbij behorende contributies. Op de website staat als locatie van de sportschool:
"Molenakkerpark, Wiekendreef 101, achter de Montessorischool". Bedrijfsmatig gebruik van
het wijkpark en calisthenicspark Molenakker is in strijd met het bestemmingsplan "Weert
Noord Graswinkel 20LO'.

1.2 Er is sprake van gebruik dat in strijd is met de publieke functie van het
wijkpark.

Het structurele en deels exclusieve gebruik is in strijd met de publieke functie van het park.
Het wijkpark is op grond van de bestemming een openbare plaats. Dit betekent dat het
toegankelijk moet zijn voor publiek (artikel 1 van de APV jo artikel 1, eerste lid, WOM).

1.3 Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te
zien.

Beginselplicht tot handhaving. Van onevenredig handhavend optreden is geen sprake.

Kanttekeningen
Bewegen in de openbare ruimte wordt door de gemeente gestimuleerd. Er zijn
steunbetuigingen om de activiteiten toe te staan. Een petitie is getekend door 700 mensen.
Commercieel gebruik van de openbare ruimte is niet toegestaan. Belanghebbende kan zijn
trainingen geven op andere locaties.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In verband met uw besluit kunnen verzoeker en belanghebbende een bezwaarschrift
indienen en een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Limburg.

Uitvoering/evaluatie

Com m unicatie/ participatie
Uw besluit wordt meegedeeld aan verzoeker en belanghebbende

Overleg gevoerd met
Intern:

Extern

Bijlagen
. Collegebesluit 28 juni 2016
. Ingediende zienswijze en petitie Aysports
. Besluittoewijzen handhavingsverzoek
. Brief aan verzoeker
. Brief aan belanghebbende
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