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Onderwerp

Handhaving parkeren bestelbus Kazernelaan 116

Voorstel

1. Het ingediende handhavingsverzoek betreffende het parkeren van een bestelbus nabij
Kazernelaan 116 alsnog formeel af te wijzen.
2. De ingediende ingebrekestelling vanwege het overschrijden van de beslistermijn af te
wijzen.
3. Indiener op de hoogte stellen via bijgaande antwoordbrief.

Inleiding

Bij brief van 23 oktober 2019 heeft de Stichting Groen Weert verzocht om handhavend op
te treden tegen een bestelbus die regelmatig geparkeerd staat ¡n een groenstrook onder
de beuken nabij Kazernelaan 116. Nadien zijn diverse rappels ingediend en bij brief van
20 maart 2020 gevolgd door een ingebrekestelling.

Beoogd effect/doel

Afdoening van het handhavingsverzoek en de ingebrekestelling

Argumenten

1. 1 Afwijzing handhavingsverzoek
Direct nadat het eerste handhavingsverzoek is ontvangen hebben medewerkers van
Stadstoezicht tijdens daaropvolgende dagen een zestal controles uitgevoerd. Alleen bij de
eerste controle is een overtreding geconstateerd en is er gewaarschuwd. Tijdens de
volgende controles zijn geen overtredingen geconstateerd. Vervolgens is diverse malen
getracht om met Stichting Groen telefonisch in contact te komen om de uitkomsten terug
te koppelen doch dat is niet gelukt. Deze kwestie is daarna als afgehandeld beschouwd
maar er is verzuimd hierover schriftelijk te communiceren.
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De latere rappels zijn aan het digitale dossier toegevoegd doch niet opgemerkt.

Buiten dat er nagenoeg geen overtredingen zijn geconstateerd zijn in een later stadium
afspraken gemaakt met de elgenaar van de bestelbr¡s. I aden en lossen is toegestaan mits
de bus tegen het hekwerk om het perceel wordt gezet in plaats van in de groenstrook, er
geen overlast voor fietsers en voetgangers wordt veroorzaakt en de bus na het laden en
lossen wordt verplaatst naar de Havenweg.
Reden om deze afspraken te maken zijn de te beperkte hoogte van de toegangspoott,
waardoor de bus niet nabij de woning kan worden geplaatst, en de fysieke beperking van
de eigenaar.

Gelet op het vorenstaande is het voorstel om het handhavingsverzoek alsnog formeel af te
wijzen.

2. 1 Afwijzen ingebrekestelling
Nu middels dit besluit alsnog een beslissing wordt genomen op het handhavingsverzoek
binnen de daarvoor geldende termijn kan de ingebrekestelling worden afgewezen.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en iuridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.
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N.v.t.

Communicatie/ partici Patie

Indiener wordt geïnformeerd via bijgaande antwoordbrief
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