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Onderwerp

Besluit op handhavingsverzoek inzake Kessenichstraat 3 in Weert.

Voorstel

et ha ndhavin gsverzoe k ontva n kel ijk te verkla ren.
et handhavingsverzoek af te wijzen.

Inleiding

Op 13 april 2018 is een handhavingsverzoek ingediend tegen het tekort aan eigen
parkeerplaatsen bij de dansschool Judith 's Dancepoint aan de Kessenichstraat 3 in Weert.
Beoogd effect/doel

Het afhandelen van het handhavingsverzoek.

Argumenten

7.1 De indiener is belanghebbende.
Het handhavingsverzoek is ingediend namens de exploitant van de Dance- & Spotcentrum
gelegen aan de Roermondseweg 83 in Weert. Zijn privé parkeerplaatsen bevinden zich
tegenover de ingang van ludith 's Dancepoint. Gelet hierop heeft hij een rechtstreeks en
persoonlijk belang bij de beslissing op het handhavingsverzoek.

2.1 Er is geen grondslag om handhavend op te treden.
Op het eigen terrein van Judith 's Dancepoint ter hoogte van de Kessenichstraat 3 en 5, is
het mogelijk om circa 10 auto's te parkeren. Voor wat betreft de 15 overige benodigde
parkeerplaatsen zijn er in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Van
handelen in strijd met het bestemmingsplan is dan ook geen sprake.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

VTH - Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Sabrina Leyba
(0495-575267)

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

B&W-voorstel:
DJ-57644A

Zaaknummer:
33134

Pu blicatie:

Weert,
2 augustus 2018
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Soort besluit: Beslu¡t college
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij uw college een bezwaarschrift indienen.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu n icatie/ pa rticipatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Saida Chalh en Gé Vosdellen (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en Jurjen
Feld (afdeiing Openbaar Gebied).

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen @

o beschikking aan de gemachtigde van verzoeker en;
. beschikking aan de exploitant van ludith 's Dancepoint.
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