
Vragen rondvraag S&I-M&B 25-01-2022 DUS Weert 

Onderstaande mail hebben wij in de kerstperiode ontvangen. 
Graag zou de fractie DUS Weert de stand van zaken met betrekking tot toezicht en 
handhaving willen weten. 
Ook wordt in de brief gerept van het feit dat de gemeente niet bereikbaar zou zijn. Ook 
ten aanzien hiervan graag duidelijkheid. 
 
Dank voor de moeite, 
Rob van Dooren/DUS Weert. 
 

Geacht Gemeentebestuur en Gemeenteraad van Weert 
Vandaag 19 december 2021 te 16.30 uur werd er wederom zoals voorheen vaak 
geskateboard in de garage van het Ursalinencomplex dat zojuist gerenoveerd is. 
Dit was noodzakelijk omdat de parkeerdekken lekten en vol zaten met gaten van 
tienduizenden putjes van ongeveer 1 centimeter. Dit is het resultaat van jaren skaten in 
de garage. Afgezien dat dit veel geluidsoverlast heeft gegeven en andere overlast hieruit 
voortvloeiend, gaat men hier gewoon mee door. Het herstel van de garage heeft veel 
geluidsoverlast dit jaar gegeven. Oude vloeren uitbreken en boren en nieuwe 
vloeren aanbrengen. Dag in dag uit grote overlast. 
Indien men het toezicht niet verhoogd lopen wij weer jaren aan tegen veel overlast en 
kosten zowel voor de gemeente als voor de bewoners van de woningen grenzend direct 
aan de garage. 
Kennelijk beseft men niet in het gemeentehuis dat het springen met skateplanken gelijk 
staat als het slaan met pikhouwelen op de grond. De jeugd kijkt daar niet naar en met 
het belabberde toezicht van de laatste jaren hebben zij niets te vrezen. Een proces-
verbaal, als er ook iets geconstateerd wordt, wordt zelden of nooit gegeven. 
Nu is de garage nog niet eens opgeleverd of men is al weer aan de gang. Telefonisch is 
niemand te bereiken. 
Het behoeft geen betoog om vast te stellen dat als dit weer zo doorgaat de overlast en 
de kosten onderhand de pan uit reizen. De eerst volgende vergadering zetten wij het 
weer op de agenda. 
Duidelijk is dat maatregelen hiertegen genomen moeten worden. 
Reden waarom wij u schrijven in de hoop dat er eindelijk iets gaat veranderen. 
Het bestuur van de Ursalinenwoningen 


