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Onderwerp
Beslissing op handhavingsverzoek inzake Zoomweg 43 in Weert.

Voorstel
1. het handhavingsverzoek ontvankelijk te verklaren en
2. het handhavingsverzoek af te wijzen.

Inleiding
Op 25 en 26 maart 2018 is een handhavingsverzoek ingediend gericht tegen de
vermeende illegale bewoning van een garage en de vermeende illegale aanleg van twee
parkeerplaatsen aan de Zoomweg 43 in Weert.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het handhavingsverzoek.

Argumenten
1.1 Klagers zijn belanghebbenden.
Maatschap Schram-De Werdt is gevestigd aan de Zoomweg 32a in Weert. Klagers maken
deel uit van de maatschap en wonen aan de Zoomweg 32 in Weert. Vanuit hun percelen
hebben zij zicht op de percelen waarop de garage en de twee parkeerplaatsen zijn
gelegen. Gelet hierop hebben klagers een rechtstreeks en persoonlijk belang bij de
beslissing op het handhavingsverzoek.

2.1 Er is mediation aangeboden.
Na jarenlange ruzies waarbij meerdere families betrokken zijn, heeft Burgemeester
Heijmans met alle buren in oktober 2015 gesprekken gevoerd. De burgemeester heeft
geprobeerd om de betrokkenen nader tot elkaar te brengen. Aan alle betrokkenen is toen
aangeboden om op kosten van de gemeente een mediator in te schakelen. Helaas werd dit
aanbod destijds afgewezen. Het gemeentebestuur heeft vanaf dat moment geen enkele
actie in deze kwestie meer ondernomen. Er is geen aanleiding om dit eerdere ingenomen
standpunt te wijzigen. Het aanbod van mediation blijft voor alle betrokkenen onverkort
van kracht.
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Kanttekeningen en risico's
Vanwege een omissie in het postregistratiesysteem is de uitspraak niet tijdig gezien

Financiële, personele en juridische gevolgen
Op 28 november 2018 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan op het door klagers
ingediende beroep wegens het niet tijdig nemen van een besluit op handhavingsverzoek
d.d. 25 maart 2018. Gelet hierop dient een beslissing op het handhavingsverzoek
genomen te worden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
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Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Beschikkingen voor klagers en derdebelanghebbende
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