
WE Wilhelminaveste

Weert, 6 augustus 2019

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

GEMEENTE vtlE E RT

Ontwikkelin gen Smeetspassage

Smeetspassage

767794/795342

Op L7 juni 2019 ontvingen wij uw brief met als kenmerk Smeetspassage. U stelt hierin
twee zaken aan de orde, namelijk de riolering in de Smeetspassage en de bovengrondse
inrichting van een particulier terrein, gelegen achter de Wilhelminaveste. In deze brief
geven wij u onze reactie.

Ons besluit
Uw verzoek om samen met de eigenaren een gezamenlijke oplossing te vinden voor de
inrichting van particulier terrein en voor de riolering wordt niet gehonoreerd.

Riolerin g smeetspassage
Met betrekking tot de riolering in de Smeetspassage heeft u met de betreffende
ambtenaren diverse malen mailcontact gehad, wat uiteindelijk is afgerond met een
gesprek. De gemeente heeft hierin aangegeven dat er geen reden is de riolering in de
Smeetspassage te vervangen of aan te passen. Naar aanleiding van uw vragen hierover
zijn opnieuw de laatste inspectiebeelden van de riolering bekeken. Deze leiden tot
dezelfde conclusie. Beheer en onderhoud van eventuele riolering op particulier terrein is
voor verantwoording van de betreffende eigenaar/eigenaren.

Inrichting particulier terrein
Ook de bovengrondse inrichting van particulier terrein behoort tot de
verantwoordelijkheid van de eigenaar/eigenaren. U stelt dat de voormalig wethouder in
het verleden met u heeft gesproken over de wenselijkheid van een eenduidig beeld van
openbaar en particulier gebied. Hierover zijn echter geen toezeggingen gedaan of
afspraken gemaakt,

Wij wijzen u er op dat het ontwerp voor herinrichting van de Smeetspassage in
samenspraak met aanwonenden tot stand is gekomen. Het definitief ontwerp is op 7
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oktober 2015 aan betrokkenen gepresenteerd en op 3 november 2015 door het college
van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u clan gerust contact op met Roeland Kolkmeijer. Hij is

telefonisch bereikbaar op 0495-575330.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wetho

G. Brinkman
secretaris
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