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Ulft, 14 mei 2013 

Betreft; Bezwaarschrift en schade aansprakelijkheid stelling 
i.v.m. gewijzigde verkeerscirculatie plan Ulft. 

L S . 

Bij dezen teken ik bezwaar aan tegen het gewijzigde verkeerscirculatie plan Ulft hetgeen in 
april j l . door B en W en raadsleden zijn goedkeur heeft gevonden. 

Reden van bezwaar is dat ik, Dhr. M . Hartjes eigenaar en bewoner van het pand Diergaarde 
18 te Ulft, de Gemeente Oude IJsselstreek aansprakelijk stel voor de reeds ontstane schade en 
schade die in de toekomst zal ontstaan aan het pand op genoemd adres. 

Schade die is ontstaan door de verkeerstoename hetzij door auto en vrachtauto, dit in 
combinatie met de slechte gesteldheid van de straat Diergaarde hetgeen reeds jaren bij B & W 
van Gemeente Oude IJsselstreek bekend en in verschillende rapporten gemeld is. 

Tevens stel ik Gemeente Oude IJsselstreek aansprakelijk voor de schade aan het pand 
Diergaarde 18 te Ulft die tijdens of nadien zullen ontstaan wanneer men de Diergaarde gaat 
reconstrueren of herinrichten m.b.t. het voorgenomen gewijzigde V C P . 

Op dinsdag 7 mei j l . is er op uitnodiging van het bestuur wijkraad centrum Ulft samen met 
B & W en enkele raadsleden van de Gemeente Oude IJsselstreek en de wijkagent een 
rondleiding in het centrum van Ulft geweest. Daarbij werd de Diergaarde aangedaan en 
enkele personen van het comité woonerf Diergaarde waarbij Mevr. Mulders, Dhr. Overbeek 
en Dhr. Hartjes mede uitgenodigden door deze wijkraad zich tot de groep voegden. 
Na een begroeting woord door Mevr. Mulders werden enkele woningen in de Diergaarde 
toegelicht door Dhr. Hartjes met hun bouwkundige schades en zelfs het pand Diergaarde 18 
werd de badkamer bezocht door de Burgemeester Dhr. J. Alberse, Dhr. G. van Balveren en 
nog enkele gegadigden om toch maar weer eens duidelijk te maken welke schade er al is 
toegebracht aan woningen in de Diergaarde. 
Let wel dit is slechts een onderdeel van de schade die het pand Diergaarde 18 heeft. 



Om verdere schade aan het pand Diergaarde 18 in de toekomst te voorkomen eis ik van de 
Gemeente Oude IJsselstreek een afsluiting van de Diergaarde aan 1 kant zoals besproken in 
het eerste voorstel V C P 2009 of per direct een gedeeltelijke afsluiting gezien vanaf 
huisnummer 22 tot en met huisnummer 14A ofwel het stuk tussen de Pater Hafkenscheidstraat 
en de Kanunnik Terwindtstraat te Ulft voor alle motorvoertuigen op meer dan twee wielen 
m.u.v. aanwonende. 

Als bijlagen zijn enkele foto's van de badkamer Diergaarde 18 toegevoegd die voldoende 
zeggen. 

Gaarne ontvang ik binnen 15 werkdagen een reactie van het college van B & W en zijn 
raadsleden en een akkoord verklaring van eenieder dit schrijven gezien en gelezen te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

M . Hartjes 
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