
Van:  
>Verzonden: woensdag 21 februari 2018 16:01 
>Aan: 'info@stichtsevecht.nl' 
>Onderwerp: onderhoudsverplichting/ bomen bermen Zandpad 86 breukelen 
> 
>  
> 
>Aan de  Raad van de gemeente Stichtse Vecht. 
> 
>  
> 
>  
> 
>Geachte Raadsleden. 
> 
>  
> 
>Sinds 32 jaar wonen wij aan het Zandpad  te Breukelen.  Van oudst is  
>het Zandpad met  wegbermen sloot en soms ook nog een gedeelte van de  
>Vecht in eigendom van de bewoners, In onze situatie ongeveer 250 strekkende meter. 
>Tot ongeveer 25 jaar geleden werd het onderhoud uitgevoerd door de  
>provinciale beheerder, deze maaide regelmatig de bermen haalde oude  
>bomen weg, plantte nieuwe bomen en maakte de sloot tot op helft schoon,  
>dit alles zoals als verplichting  vermeld staat in de zg. "Legger". 
>Hierna heeft de gemeente het beheer van het Zandpad overgenomen en  
>uiteraard ook de verplichting voortvloeiende uit de Legger. Van  
>onderhoud is hierna nauwelijks meer sprake geweest de bermen zijn  
>verwilderd stuiken zijn bomen geworden en de sloten verzanden. Ongeveer 
>10 jaar geleden is het Zandpad van provinciale weg bestemd tot bebouwde kom weg , i.v.m. 
invoering van 50km. 
>per uur.  In de bebouwde kom is de legger niet meer van kracht, maar de  
>Wegenverkeerswet hierin ,is net als de Legger geregeld dat het  
>onderhoud , zie begrip weg, tot de taak van de gemeente behoord voor  
>onderhoudsplicht zie ook Raad van State 201012004/H3 LIN S 8863 en  
>verder. Dit alles omdat het een openbare weg betreft en het er niet toe  
>doet wie toevallig de eigenaar is. 
> 
>  
> 
>Doordat goed onderhoud 25 jaar is uitgebleven , het asfalt is steeds  
>verder naar de bomen opgeschoven, zijn de oudere bomen in de bermen   
>gevoelig voor storm geworden en waaien soms om, bij de laatste storm  
>zijn er wederom een aantal bomen omgewaaid, een deel is door de  
>brandweer weggehaald een ander deel waarvan de kronen bijna zijn  
>afgeknapt, en de stammen zijn gespleten en momenteel half boven het  
>Zandpad hangen, heeft men van rood witte schriklinten voorzien. Van  
>deze,  inmiddels 7 weken geleden,  ontstane gevaarlijke situatie hebben  
>wij herhaalding melding gemaakt. De behandelende ambtenaren stellen  
>zicht op het standpunt dat wij deze bomen moeten weghalen omdat zij ons  
>eigendom zijn, waar zij dit op baseren blijft volstrekt onduidelijk, de  
>een meldt dat het in mijn koopcontract staat en de volgende dat hij op  
>de kadastrale kaart heeft gezien dat het ons eigendom is  , van de  
>Legger en wegenverkeerswet blijken zij niets af te weten, en de andere  
>aangesproken ambtenaren verwijzen slechts door naar collega's welke beloven terug te bellen en het 
vervolgens niet doen. 
> 
>  
> 
>Kortom , er is een gevaarlijke situatie en een impasse en het verzoek  
>aan u is tot een oplossing te komen zodat de half omgewaaide  bomen zo snel 



>mogelijk worden verwijderd.    
> 
>Ten overvloede in aug. 2015 na een identieke situatie als bovenvermeld,  
>is de gehele eigendomssituatie en onderhoudsplicht ook al eens zeer uitgebreid 
>schriftelijk,  kenmerk Z/15/46102-uit/15/45776  aan de ambtenaar   M.C. 
>Zondag uitgelegd, deze heeft er indertijd voor gekozen niet meer op de  
>correspondentie te antwoorden. 
> 
>  
> 
>Wij zijn gaarne bereid tot een verder toelichting en hopen spoedig ,  
>dit vanwege de zeer gevaarlijke situatie, van u te vernemen. 
> 
>  
> 
>Met vriendelijke groet, 
> 
>  
> 
>  
> 
>architect      
 




