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Weert, 4 november 2020  

  

  

Onderwerp : Toezegging problematiek Kesselstraat 

Kenmerk :  

  

  

  

Geachte raadsleden,  

 
 
  
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 
september zijn aanvullende vragen gesteld 

over de beantwoording van  
 

 

 

Tijdens de commissievergadering d.d. 14 oktober 2020 heeft wethouder van Eijk namens 

het college toegezegd in gesprek te gaan met omwonenden van de Kesselstraat over de 
aanwezige overlast en problematiek. Middels dit bericht informeren wij u over de 
voortgang van deze toezegging.  
 
Schouw 

In de verschillende wijken van Weert worden regelmatig schouwen georganiseerd waarin 

de wijkraad en/of bewoners in de wijk de kans krijgen problematiek in de openbare 
ruimte aan te kaarten. Dit is een goed middel om de genoemde problematiek zoals 
wateroverlast, parkeeroverlast, zwerfafval en rioolproblematiek met de buurt te 
bespreken en te zoeken naar eventuele oplossingen. Vanwege de huidige Corona 
maatregelen staan er op dit moment geen schouwen gepland, ook niet in de buurt van de 
Kesselstraat. Wanneer de maatregelen dit weer toelaten, wordt er zo snel mogelijk alsnog 
een brede schouw georganiseerd.  

 
Melden problematiek 
Eventuele overlast of schade in de openbare ruimte kan in de gemeente Weert gemeld 
worden middels een melding openbare ruimte op onze website of telefonisch. Deze 
meldingen worden vervolgens zo snel mogelijk opgepakt. In afwachting van een te 
plannen schouw kunnen bewoners van de Kesselstraat gebruik maken van deze 
mogelijkheid. Problemen kunnen dan sneller worden opgepakt.  

 
Parkeren 

Tot op heden zijn er bij onze afdeling openbaar gebied geen meldingen bekend van 
parkeeroverlast en/of een parkeerplaatsen tekort in de Kesselstraat en omliggende 
straten. Voor de volledigheid melden wij dat een parkeerplek recht voor de deur geen 



 

 

recht is, een korte looptijd vanuit huis naar de geparkeerde auto (of vice versa) wordt als 
algemeen aanvaardbaar beschouwd. 
 
Wateroverlast en rioolproblematiek 
Er is ons eveneens geen wateroverlast of eventuele rioolproblematiek bekend. Wat 

betreft het riool zijn er enkele jaren geleden een aantal slechte huisaansluitingen in 
gemeentelijk eigendom vervangen. Eventuele kapotte rioolaansluitingen op privé 
eigendom zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als hier inderdaad sprake is van 
kapotte aansluitingen, dan kan dit een mogelijke oorzaak zijn van de hoeveelheid ratten 
waar we inderdaad melding van hebben gekregen. Maar ook hierbij geldt dat eventuele 
ratten op privé eigendom de verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn, niet van de 
gemeente.  

 
Het hoofdriool is niet meer als nieuw, maar kan nog jaren mee. Hier is verder geen 
problematiek bekend in die zin dat het riool niet goed zou functioneren. De gemelde lage 
waterdruk is iets waar wij als gemeente geen invloed op hebben, dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van WML. WML heeft in een jaarlijks overleg met de gemeente 

aangegeven dit probleem aan te willen pakken. De Kesselstraat staat voor 2022 op de 

planning.  
 
Zwerfafval 
Het probleem met zwerfafval in de wijk is bij ons bekend. In het afgelopen jaar zijn er in 
heel Weert diverse acties uitgevoerd om zwerfafval aan te pakken. Zo ook in de 
omgeving van de Kesselstraat. Het zwerfafvalprobleem is niet zomaar opgelost en vergt 
een doorgaande inzet. Desondanks hebben we van bewoners van de Kesselstraat een 

schriftelijk compliment ontvangen voor de inzet van twee van onze medewerkers die zich 
specifiek bezig houden met dit probleem.  
 
Tot slot 
We hopen met deze brief al enige duidelijkheid gegeven te hebben. Overige zaken 
kunnen gemeld worden via een melding openbare ruimte of aan bod komen tijdens de te 
plannen schouw.  

 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Harold Stultiens 
Afdelingshoofd Openbaar Gebied 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
  

   

 
 
 


