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Beste mevrouw Hoendervoogt,

Op 29 julZA2l,ontvingen wij een schriftelijke raadsvraag over overlast op de openbare weg.
Hieronder leest u de vraag en het antwoord hierop.
Vraag
Graag hoor ik van het college welk beleid wordt gehanteerd voor een eigenaar van een
koopwoning die overlast veroorzaakt door overhangende beplanting over de openbare
weg/trottoir, waardoor burgers moeten uitwijken naar de weg. En bij wie kan de burger dan
terecht?
Beleid
Het beleid is te handhaven op het artikel 2:15 ln de Algemene Plaatselijke Verordening
Harlingen 2015 (APV) Hindelijke beplanting of gevaarlijk voorwerp:
Het is verboden beplonting of een voorwerp oan te brengen of te hebben op zodonige wiize
dot aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaroan op andere wiize
hinder of gevaar oplevert.

Handhaving
Met betrekking tot de mondelinge vraag die u stelde aan de afdeling openbare werken
buitendienst, hebben wij gevraagd aan handhaving de bewoner in Bynia State aan te
spreken. Een BOA heeft de bewoner aangesproken en daarna heeft de bewoner de
belemmerende beplanting gedeeltelijk verwijderd. Er is aan handhaving opnieuw gevraagd
bij de bewoner langs te gaan, daarna volgt er weer een controle.
Wijkschouw
groen,
Wanneer er tijdens een wijkschouw overlast wordt geconstateerd van overhangend
dan stuurt de wijk-/dorpencoördinator de bewoner een brief met de vraag om het
overtollige groen te verwijderen van de openbar"
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weg/stoep. Na ongeveer drie weken wordt gekeken of er voldaan is aan onze vraag.
Waar kan burger terecht?
De burger kan terecht bij afdeling toezicht en handhaving. De BOA's spreken bewoners erop
aan. (Willen zij echt handhavend optreden (middels jurist o.i.d.) dan zal er goed moeten
worden vastgesteld of het artikel 2:15 van toepassing is).
Slot
We vertrouwen erop dat we uw vragen door middel van deze brief voldoende hebben
beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en

S.C. van Gent

Secretaris
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