SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
steller: Johan Maas (PvdA)
datum : 7 december 2015
Onderwerp: openbare laan van Alverna
Wijze van beantwoording; schriftelijk

VRAAG:
1. Beschouwt het college hangende gerechtelijke procedure het laantje van Alverna als een
openbare weg?
2. Zo ja, wat vindt het college van de actie van sommige bewoners van het laantje om met eigen
gemaakte bordjes deze laan als 'eigen weg' te bestempelen?
3. En wat vindt het college dat midden op de laan een beweegbaar paaltje is geplaatst, met als
gevolg dat als dit paaltje rechtop staat, de weg voor auto's is afgesloten.
4. Ingeval het college de onder vraag 3 en 4 genoemde praktijken afkeurt, tot welke handhaving
denkt het college wanneer over te gaan?

ANTWOORD:
1. De Laan van Alverna is eigendom van de bewoners, komt niet op de wegenlegger voor en
is niet in beheer en onderhoud bij de gemeente. Degene die stelt dat de weg openbaar is,
zal conform de uitspraak van de Raad van State van 9 december 2015 over de
spoorwegovergang, aannemelijk moeten maken dat de laan gedurende dertig jaar voor
fietsers en voetgangers feitelijk toegankelijk is geweest. Bij degene die stelt dat de laan
openbaar is, rust dan ook de bewijslast. Door het plaatsen van borden als “eigen weg” of
“verboden toegang” geeft de rechthebbende aan dat de weg niet voor een ieder
toegankelijk is en wordt de termijn van 30 jaar gestuit.
Het college beschouwt deze vraag vooral een aangelegenheid van de eigenaren van de
laan en kan op dit moment niet beoordelen of dergelijke borden er al dan niet hebben
gestaan.
2. Het staat naar onze mening de eigenaar van de weg vrij om dergelijke borden te plaatsen.
3. Het beweegbare paaltje is op verzoek van de bewoners door ProRail geplaatst om
sluipverkeer te voorkomen. Het college acht dit sluipverkeer onwenselijk.
4. Vooralsnog onderneemt het college geen actie en wachten het college het standpunt dat
de raad in gaat nemen naar aanleiding van de verzoeken van de aanwonenden en
ProRail aan de raad om de spoorwegovergang aan de openbaarheid te onttrekken, af.
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