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ONDERWERP
Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde
delen van de Heerweg en Rakerstraat.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 6 juli 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan
Kampershoek-Noord 2010 vastgesteld. Conform de in het exploitatieplan opgenomen fasering
wordt in 2012 gestart met de aanleg van fase 0: een deel van de infrastructuur en de openbare
voorzieningen zoals water en groen (dit gebied is gearceerd weergegeven in bijlage 1). Door
middel van vaststelling van het exploitatieplan is tevens het krediet voor de aanleg van deze
voorzieningen door de gemeenteraad verstrekt.
PROBLEEMSTELLING
Binnen het plangebied Kampershoek-Noord liggen nu nog voor verkeer toegankelijke delen van de
Heerweg en de Rakerstraat. Deze komen door de ontwikkeling van het bedrijventerrein te
vervallen. De planning is er op gericht om in het vierde kwartaal 2012 te starten met de aanleg
van fase 0. In verband met de grond- en aanlegwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan,
moeten de desbetreffende delen van deze wegen worden onttrokken aan het verkeer (de
desbetreffende wegdelen zijn gearceerd weergegeven in bijlage 2). Het openhouden van deze
wegdelen zou kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties en stagnatie in voortgang van de
werkzaamheden.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer is mogelijk als daarvoor gewichtige redenen
zijn en het algemeen belang zich er niet tegen verzet. De onttrekking van delen van beide wegen is
noodzakelijk voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kampershoek-Noord, waarbij deze
wegen worden verwijderd. De onttrekking van de wegen heeft geringe consequenties voor de
verkeersstromen binnen het gebied. Verkeer wat op dit moment gebruik maakt van de
desbetreffende delen van de Heerweg en de Rakerstraat, zal in de toekomst gebruik maken van de
nieuwe verbindingsweg die in het kader van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord wordt
aangelegd tussen de Neelenweg (ter hoogte van de Sint Antoniusmolen) en de Heerweg (ter
hoogte van het woonhuis Heerweg 24). Deze nieuwe weg vormt samen met de Rakerstraat en de
Thomassenweg de nieuwe ontsluitingsroute voor het, ten noorden van het bedrijventerrein
gelegen, buitengebied en de bewoners binnen het plangebied. Deze nieuwe verbindingsweg maakt
deel uit van fase 0 van het bedrijventerrein en wordt in het 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013
aangelegd.
In de periode tussen de onttrekking en de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg kan het verkeer
gebruik maken van een alternatieve route via de Sint Sebastiaanskapelstraat, de Boeketweg en de
Rakerstraat.
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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 binnen gekomen.
COMMUNICATIE
De belangrijkste gebruikers van deze wegen (de bewoners van het plangebied en van de directe
omgeving en de Dorpsraad Laar) worden na het raadsbesluit d.m.v. een brief geïnformeerd over de
beslissing de desbetreffende delen van de Heerweg en Rakerstraat in 2012 aan het verkeer te
onttrekken.
EVALUATIE
Niet van toepassing
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde
delen van de Heerweg en Rakerstraat.
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 14 augustus 2012;

besluit:
Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde
delen van de Heerweg en Rakerstraat.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

