
 

 

de heer M.J. Hartjes 
Diergaarde 18 
7071 WX ULFT 
 

Uw kenmerk:  14 mei 2013 Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  13uit13761     
      

Onderwerp:  Bezwaarschrift en aansprakelijkstelling 
 
 
Geachte heer Hartjes, 
 
Op 5 juni hebben onze medewerkers mevrouw Nijman en de heer Ter Horst met u gesproken over uw brief 
van 14 mei. Daarin maakt u bezwaar tegen het verkeerscirculatieplan voor het centrum van Ulft. Ook stelt u 
de gemeente aansprakelijk voor schade aan uw woning als gevolg van toenemend verkeer in uw straat door 
verkeersomleidingen. Bovendien stelt u ons nu al aansprakelijk voor toekomstige schade door 
werkzaamheden aan wegen in uw omgeving in het kader van de nieuwe verkeerscirculatie.  
 
Onze medewerkers hebben u verteld dat tegen het verkeerscirculatieplan zelf geen bezwaar kan worden 
gemaakt. Dat plan heeft ter inzage gelegen en er is gelegenheid geweest om daarop te reageren. U heeft 
daarvan gebruik gemaakt en u heeft daarop van ons een reactie gekregen. Vervolgens heeft de 
gemeenteraad het plan vastgesteld. Als wij uw bezwaarschrift in behandeling nemen staat daarom op 
voorhand vast dat het niet-ontvankelijk wordt verklaard. Onze medewerkers hebben u in overweging 
gegeven ofwel het bezwaarschrift schriftelijk in te trekken danwel de commissie voor de bezwaarschriften 
ons te laten adviseren over de ontvankelijkheid en het niet in behandeling nemen van uw bezwaarschrift.  
 
In het tweede deel van het gesprek hebben onze medewerkers u verteld welk voorstel aan ons wordt 
gedaan over de behandeling van bestaande schades als gevolg van verkeersomleidingen en mogelijk 
toekomstige schades aan panden als gevolg van de werkzaamheden ter uitvoering van het 
verkeerscirculatieplan. Binnenkort nemen wij met u contact op over de vermeende schade aan uw woning. 
Daarvan moeten we samen vaststellen of die een direct gevolg is van toenemend verkeer door uw straat als 
gevolg van verkeersomleidingen. Als dat directe gevolg vaststaat overleggen we met u over een gepaste 
schadevergoeding. Er zijn ons enkele andere schadegevallen gemeld. We zullen deze op dezelfde manier in 
behandeling nemen.  
 
Wij zullen ervoor zorgen dat de behandeling van alle schadegevallen in goed overleg met de bewoners 
gebeurt. Dat geldt ook voor het vervolg van de activiteiten en werkzaamheden in uw omgeving. Daarmee 
komen we tegemoet aan wat we u naar aanleiding van uw inbreng op het verkeerscirculatieplan hebben 
teruggemeld, namelijk dat de bewoners bij de inrichting van (ondermeer) de Diergaarde betrokken zullen 
worden.    
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
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