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ONDERWERP
Onttrekking aan het openbaar verkeer van de Krommeveldweg.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Door de coöperatie Isidorus Nederpeel UA, Mastenbroekweg 2 te Weert, is de mogelijkheid
onderzocht om de ontsluiting van zowel de winkel als de mengvoederfabriek te verbeteren ten
gunste van de verkeersveiligheid. Insteek hierbij is om met name de verkeersbelasting op de
Mastenbroekweg, kruispunt Bocholterweg, te ontlasten en verkeer van winkel en fabriek
grotendeels te scheiden.
PROBLEEMSTELLING
Voor de nieuwe aansluiting kan gebruik worden gemaakt van de huidige zandweg, eigendom van
de gemeente, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AE, nr. 615, gelegen aan de
Bocholterweg tussen huisnummers 6 en 10.
Ons college heeft d.d. 1 april 2014 ingestemd met de verkoop van dit perceel met vestiging van
een recht van overpad ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie R, nummers 1876 en 4785 alsmede het perceel, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie AE, nr. 613. De coöperatie Isidorus Nederpeel UA heeft ingestemd met de
aankoop van deze grond, met een oppervlakte van 455 m2 voor een bedrag van € 15,-- per m2
ofwel in totaal € 6.825,-- kosten koper.
Het te verkopen perceel is opgenomen in de wegenlegger van de gemeente Weert en is hierin
genoemd als Krommeveldweg (nr. 200).
De Krommeveldweg is in de praktijk niet meer feitelijk herkenbaar als openbare weg, maar komt
wel voor op de wegenlegger. Om de ontsluiting van zowel de winkel als de mengvoederfabriek te
kunnen realiseren dient deze weg aan het openbaar verkeer te worden onttrokken.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer is mogelijk, indien daarvoor gewichtige
redenen bestaan en het algemeen belang zich er niet tegen verzet. Hiervan is in het onderhavige
geval sprake.
De uniforme voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing. Het ontwerp-onttrekkingsbesluit is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen. Binnen de
wettelijke termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.
Tegen het besluit staat beroep open bij de rechtbank. Het besluit moet aan Gedeputeerde Staten
worden medegedeeld.
COMMUNICATIE
De bekendmaking is gepubliceerd in De Trompetter Land van Weert.
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.
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EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
De raad voorstellen krachtens de Wegenwet te besluiten tot onttrekking aan het openbaar verkeer
van het kadastrale perceel, sectie AE, nr. 615, opgenomen in de wegenlegger als Krommeveldweg
en gelegen aan de Bocholterweg tussen huisnummers 6 en 10, een en ander zoals aangegeven op
de bij het raadsbesluit behorende situatietekening.
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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2014;
Door de coöperatie Isidorus Nederpeel UA, Mastenbroekweg 2 te 6006 PT Weert, is de mogelijkheid
onderzocht om de ontsluiting van zowel de winkel als de mengvoederfabriek te verbeteren ten
gunste van de verkeersveiligheid. Insteek hierbij is om met name de verkeersbelasting op de
Mastenbroekweg, kruispunt Bocholterweg, te ontlasten en verkeer van winkel en fabriek
grotendeels te scheiden.
Voor de nieuwe aansluiting kan gebruik worden gemaakt van de huidige zandweg, eigendom van
de gemeente, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AE, nr. 615, gelegen aan de
Bocholterweg tussen huisnummers 6 en 10.
Ons college heeft d.d. 1 april 2014 ingestemd met de verkoop van dit perceel met vestiging van
een recht van overpad ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie R, nummers 1876 en 4785 alsmede het perceel, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie AE, nr. 613.
Het te verkopen perceel is opgenomen in de wegenlegger van de gemeente Weert en is hierin
genoemd als Krommeveldweg (nr. 200).
De Krommeveldweg is in de wegenlegger in de praktijk niet meer feitelijk herkenbaar als openbare
weg, maar komt wel voor op de wegenlegger. Om de ontsluiting van zowel de winkel als de
mengvoederfabriek te kunnen realiseren dient deze weg aan het openbaar verkeer te worden
onttrokken.
Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer is mogelijk, indien daarvoor gewichtige
redenen bestaan en het algemeen belang zich er niet tegen verzet. Hiervan is in het onderhavige
geval sprake.
Het ontwerp-onttrekkingsbesluit is gepubliceerd en heeft met ingang van 10 april 2014 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 mei 2014 ter inzage gelegen. Binnen de wettelijke termijn
zijn er geen zienswijzen ingediend.
Gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Wegenwet;
besluit:
De gemeenteraad besluit krachtens de Wegenwet tot onttrekking aan het openbaar verkeer van
het kadastrale perceel, sectie AE, nr. 615, opgenomen in de wegenlegger als Krommeveldweg en
gelegen aan de Bocholterweg tussen huisnummers 6 en 10, een en ander zoals aangegeven op de
bij dit besluit behorende situatietekening.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

