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*Z73563756C3* 

Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001302  

Naam opsteller voorstel : Beurskens, Anouk  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/025431  

Portefeuillehouder : H.A. (Harrie) Litjens  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Onttrekken aan het openbaar verkeer van enkele weggedeeltes. 
 
Voorstel  
 
De Singelvenweg en een gedeelte van de Oude Graaf (beide met fietspad) aan het 
openbaar verkeer te onttrekken. 
 
Inleiding  
 
Om de gewenste uitbreiding van het bedrijfsterrein Singelvenweg 1 mogelijk te maken 
dienen bestaande openbare wegen te vervallen. Dit betreft: 
- de Singelvenweg met fietspad over een afstand van ± 215 meter 
- een gedeelte van de Oude Graaf met fietspad over een afstand van ± 125 meter.  
Voor het opheffen van deze openbare wegen is een raadsbesluit nodig tot onttrekking aan 
het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet. 
 
Beoogd effect/doel  
 
De uitbreiding van het distributiecentrum aan de Singelvenweg 1 mogelijk maken.  
 
Argumenten  
 
1.1 De onttrekking levert geen overwegende bezwaren op.  
Het vervallen van de Singelvenweg en het gedeelte van de Oude Graaf heeft voor het 
gemotoriseerd verkeer geen gevolgen aangezien de overige percelen bereikbaar blijven 
via de Oude Graaf. Het genoemde fietspad sluit aan op het spoortunneltje De Voorste 
Singel. In de nieuwe situatie kunnen fietsers gebruik maken van de Oude Graaf (oostelijk 
van de Singelvenweg) om van en naar de Suffolkweg-Zuid te komen. Hier wordt een 
vervangende verbinding gemaakt. Ook kan zoals in de huidige situatie de Oude Graaf 
gevolgd worden in westelijke richting. 
 
Aangezien er voor de weggebruikers geen overwegende bezwaren zijn tegen de 
onttrekking aan het openbaar verkeer, kan daarmee worden ingestemd. 
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiële gevolgen  
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De financiële gevolgen van de onttrekking worden opgevangen binnen de grondexploitatie 
van bedrijventerrein De Kempen (ontmanteling van de weg met bijbehorende 
voorzieningen). Door de verkoop van de weg als bedrijventerrein heeft dit een positief 
effect op de grondexploitatie. Verder zal dit leiden tot een besparing in het onderhoud. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Het voornemen bestaat nog dit jaar tot verkoop van de onttrokken weggedeelten, te 
samen met een bedrijfsperceel, over te gaan. 
 
Communicatie/participatie  
 
Het ontwerpbesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer heeft van 14 juli tot en met 
24 augustus 2016 ter inzage gelegen waarbij gelegenheid is geboden om zienswijzen in te 
dienen. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn aan ons college gericht 
maar worden, gelet op het onderwerp, geacht te zijn gericht aan uw raad. In het concept 
raadsbesluit is een reactie opgenomen. De zienswijzen leiden niet tot een ander 
standpunt.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlage  
 

- Situatietekening met te onttrekken wegen 
- Ingekomen zienswijzen 

 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001302 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
Lidl Nederland Gmbh heeft aangegeven het bedrijfsterrein van het Distributie Centrum aan 
de Singelvenweg 1 / Oude Graaf te willen uitbreiden. Het bedrijf wil het naastgelegen 
bedrijfsterrein aan de oostzijde aankopen van de gemeente Weert. Op het nieuwe terrein 
zijn vrachtwagenparkeerplaatsen gepland. 
 
Om de gewenste uitbreiding van het bedrijfsterrein mogelijk te maken dienen bestaande 
openbare wegen te vervallen. Dit betreft: 
- de Singelvenweg met fietspad (± 215 meter) 
- een gedeelte van de Oude Graaf met fietspad (± 125 meter).  
 
Voor het opheffen van deze openbare wegen is een raadsbesluit nodig tot onttrekking aan 
het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet.   
Het vervallen van de Singelvenweg en het gedeelte van de Oude Graaf heeft voor het 
gemotoriseerd verkeer geen gevolgen aangezien de overige percelen bereikbaar blijven 
via de Oude Graaf. Het genoemde fietspad sluit aan op het spoortunneltje De Voorste 
Singel. In de nieuwe situatie kunnen fietsers gebruik maken van de Oude Graaf (oostelijk 
van de Singelvenweg) om van en naar de Suffolkweg-Zuid te komen. Hier wordt een 
nieuwe verbinding aangelegd. Ook kan zoals in de huidige situatie de Oude Graaf gevolgd 
worden in westelijke richting. 
 
Aangezien er voor de weggebruikers geen overwegende bezwaren zijn tegen de 
onttrekking aan het openbaar verkeer, kan daarmee worden ingestemd. Het ontwerp-
besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer heeft van 14 juli tot en met 24 augustus 
2016 ter inzage gelegen waarbij gelegenheid is geboden om zienswijzen in te dienen. 
 
Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze brieven dient hierbij als ingelast te worden 
beschouwd en wordt geacht deel uit te maken van dit besluit. Hieronder wordt daarop een 
reactie gegeven. 
 

1. Zienswijze van Stichting Groen Weert, p/a de heer G.P.M. Hendriks, 
Noorderlaan 16, 6004 HV Weert, d.d. 23 augustus 2016, ingekomen 23 
augustus 2016.  

 
Inspreker is van mening dat door de onttrekking een directe fiets- en 
voetgangersverbinding naar het tunneltje onder de spoorlijn en naar het crematorium, de 
Weerterbergen en het urnenveld Boshoverheide wordt afgesloten. Inspreker verzoekt om 
een nieuwe fietsverbinding aan te leggen van ca. 100 m direct na de spoorwegovergang 
Suffolkweg of ca. 100 m verder op. Zo ontstaat een mooie splitsing van het fietsverkeer 
recht door en richting Weerterbergen. 
 
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --- 
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Wij zijn geen voorstander van het aanleggen van een nieuw fietspad direct na de 
spoorwegonderdoorgang. Het betreft een nog uit te geven bedrijventerrein waar geen 
infrastructuur aanwezig is. Het gaat niet om een lengte van 100 m, zoals inspreker stelt, 
maar om een lengte van ca. 165 m waar nieuwe infrastructuur aangelegd zou moeten 
worden. Wel waren wij voornemens om een verbinding aan te leggen tussen het fietspad 
aan de Suffolkweg-Zuid en de Loozerheideweg, op ca. 70 m van de bestaande verbinding. 
Mede naar aanleiding van de zienswijze zullen we de verbinding ca. 120 m in oostelijke 
richting verschuiven, zodat de verbinding wordt gemaakt tussen de Suffolkweg-Zuid en 
het oostelijk deel van de Oude Graaf. Daarmee blijft een fietsverbinding behouden. 
 
Gelet hierop geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het besluit.  
 

2. Zienswijze van de Fietsersbond, p/a mevrouw P. Verschoor-van der Poel, 
Herenhuisstraat 9, 6002 BG Weert, d.d. 22 augustus 2016, ingekomen 22 
augustus 2016.  

 
Inspreker stelt, dat in het ontwerp raadsbesluit wel is aangegeven dat fietsers gebruik 
kunnen maken van de Loozerheideweg om de Suffolkweg-Zuid te bereiken, echter hier is 
geen verbinding. Verder wordt er van uit gegaan dat ook vrachtverkeer van de 
Loozerheideweg gebruik gaat maken, dit levert een onveilige situatie op. Verzocht wordt 
een goede fietsverbinding tussen de Loozerheideweg en de Suffolkweg-Zuid aan te leggen. 
Indien vrachtverkeer van de Loozerheideweg gebruik gaat maken, dient hier een 
afzonderlijk fietspad te worden aangelegd.  
 
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --- 
 
Ons voornemen was om een verbinding te maken tussen de Loozerheideweg en de 
Suffolkweg-Zuid. Dit stond mogelijk niet heel duidelijk in het ontwerp besluit. Mede naar 
aanleiding van de zienswijze zal de nieuwe verbinding echter ca. 120 m verschoven 
worden in oostelijke richting, tussen het oostelijk deel van de Oude Graaf en de 
Suffolkweg-Zuid. Hiermee ontstaat geen confrontatie tussen het vrachtverkeer naar de 
Lidl, dat via de Loozerheideweg rijdt, en fietsers. Het aanleggen van een afzonderlijk 
fietspad kan zodoende achterwege blijven.  
 
Gelet hierop geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het besluit.  
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van de Wegenwet. 
 
 besluit: 
 
Tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van: 
- de Singelvenweg met fietspad (± 215 meter) 
- een gedeelte van de Oude Graaf met fietspad (± 125 meter).  
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
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