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Aan het College van B&W van de gemeente Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

Datum: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

05-07-2022 
Eigen weg Maria Wijngaard 
geen 

Geacht College, 

Hierbij doe ik met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur aan u 
het verzoek, mij een kopie te bezorgen van de stukken die betrekking 
hebben op de beslissing, dat het gedeelte van de Maria Wijngaard tussen 
de Graafschap Hornelaan en de Windesheimstraat in Weert zo’n 10 jaar 
geleden niet (langer) als openbare weg zou worden beschouwd, maar in 
particulier beheer zou worden overgedragen, deels aan de Vereniging van 
Eigenaren van het appartementencomplex Hornehoof, deels aan Wonen 
Limburg (Accent) in Roermond als eigenaar en verhuurder van het 
appartementencomplex Exedra Staete. 

Reden om u dat verzoek te doen, is, dat ik zwart op wit duidelijkheid wil 
krijgen over de afspraken die destijds gemaakt zijn tussen de gemeente, het 
bestuur van de VvE Hornehoof en de directie van WLA. 
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Meer in het bijzonder gaat het mij om de vraag, van welke partij het 

initiatief is uitgegaan, wat de overwegingen van de gemeente zijn geweest 

om het betreffende weggedeelte als “eigen weg” aan te merken en welke 

garanties de gemeente heeft bedongen om de voordeur van de Exedra 

Staeet vrij toegankelijk te houden voor haat bewoners en hun bezoekers, 

bezorgers, verzorgers en al dan niet openbare hulpverleners. 

Dat ik de gewenste duidelijkheid nu via u wil gaan bereiken, heeft als 

reden, dat verhuurder WLA zegt, de VvE niet te kunnen weerhouden van 

haar streven om beperkingen op te leggen aan de bereikbaarheid van de 

voordeur van de Exedra Staete “omdat dat destijds nu eenmaal zo geregeld 
en afgesproken is”. 

Een zelfde afwerende reactie hebben de huurders overigens tot twee maal 

toe te horen gekregen van de gemeente Weert. 

Uit wanhoop over deze opstelling heeft de bewonerscommissie van de 

Exedra Staete - waarvan ik enkele jaren lang voorzitter ben geweest - 
zichzelf opgeheven. Noodgedwongen fungeer ik daarom nu op 

persoonlijke titel als vertegenwoordiger van mijn medehuurders. 

Inmiddels heb ik aandacht voor het probleem gekregen van

 van de Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg. Die 

bestudeert nu de uitspraak van de rechter over de rechtszaak die de VvE 

over deze kwestie had aangespannen. Onduidelijkheid bestaat nog over de 

vraag, of WLA partij is geweest in deze rechtszaak en zo ja, hoe die zich 

daarin heeft opgesteld. 

Een en ander neemt niet weg, dat ik mijn in het begin van deze brief 

gedane verzoek handhaaf om mij een kopie te bezorgen van de destijds 

over de aanwijzing tot “eigen weg” gewisselde correspondentie. 

Met vriendelitki roe; 
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