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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp
Bezwaarschrift inzake handhavingsverzoek Graswinkellaan 126 in Weert.

Voorstel
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

Inleiding
Op 6 mei 2019 hebben de bewoners/eigenaren van de woning aan de Graswinkellaan t24
in Weert een handhavingsverzoek ingediend. Het handhavingsverzoek is gericht op het
wijzigen van de dakpannen van de woning aan de Graswinkellaan 126 in Weert. In uw
vergadering van 1 oktober 2019 heeft uw college het handhavingsverzoek afgewezen.
Tegen dit besluit hebben de bewoners/eigenaren van de woning aan de Graswinkellaan
L24 een bezwaarschrift ingediend.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het bezwaarschrift.

Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 3 oktober 2019 aan reclamanten verzonden. Gelet hierop is de
laatste dag van de bezwaartermijn verstreken op 14 november 2019. Het bezwaarschrift
is binnen de bezwaartermijn ontvangen.

1.2 Reclamanten zijn belanghebbenden.
Reclamanten zijn adressanten van het bestreden besluit. Gelet hierop kunnen zij als
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht worden
aangemerkt.

2.1 Er is geen sprake van een exces.
De Monumenten-welstandscommissie heeft geoordeeld dat de oranje kleur van de
dakpannen niet afwijkt van wat in de omgeving gebruikelijk is en dat er geen sprake is
van een exces als bedoeld in de Welstandsnota 2017. Reclamanten hebben hun mening
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niet onderbouwd met een tegenadvies afkomstig van een deskundig te achten persoon of
instantie. Gelet op het voorafgaande is er geen reden om handhavend op te treden. Het
handhavingsverzoek is terecht afgewezen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen uw beslissing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending van de

beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm unicatie/ partici patie
Een beslissing op bezwaar voor reclamanten en een beslissing op bezwaar voor de derde-
belanghebbende.

Overleg gevoerd met
Intern:
G. Vosdellen (jurist afdeling VTH)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Een þeslissing op bezwaar voor reciamanten en een besiissing op bezwaar voor de derde-
belanghebbende.
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