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 Afschrift aan: VVD-leden 

  Pers 

  

Aan: College van B&W 

 Postbus 250 

 6440 AG Brunssum 

 

Vragen op grond van het Reglement van Orde, Artikel 43 

 

Brunssum, 17 mei 2019 

 

Betreft: het verplicht laten verwijderen van hekwerken bij hoekwoningen met 2 

zgn voorgevelrooilijnen 

 

 

Geacht college van B & W, 

 

Het is u bekend dat bewoners van een hoekwoning zich geconfronteerd zien met 2 zgn 

voorgevelrooilijnen. Hierdoor is het voor deze bewoners/burgers niet toegestaan om een 

hekwerk langs hun zij/achtertuin te plaatsen dat hoger is dan 1 meter. 

Indien de verkeersveiligheid in het geding is (onoverzichtelijke situaties) dan begrijpen wij dat 

hiervoor extra aandacht is. Maar in het gros van de gevallen is dit niet het geval (klachten 

komen vanuit de wijken Kerkeveld, Emma, Kruisberg en uit de overige woonwijken in zijn 

algemeenheid). Dat de regeling zijn doel voorbij schiet blijkt wel uit het feit dat een 

gevlochten/metalen/houten/betonnen/gemetseld hekwerk en dergelijke in deze situatie van 2 

meter niet zijn toegestaan maar dat het wel is toegestaan om er een erfafscheiding van 

coniferen/struiken/bomen te plaatsen die de hoogte van 2 meter ruim te boven gaan. 

 

Hierbij de vragen van de VVD fractie: 

 

1. Bent u bekend met de regeling? 

2. Bent u het eens met de VVD dat deze regeling overbodig is en het recht op veiligheid 

en privacy van de burger tekort doet? 

3. Bent u het eens met de VVD dat alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld dat 

mogelijk de verkeersveiligheid in het geding komt, deze regeling mag worden 

toegepast? 
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4. Voor de VVD valt deze regel in de categorie “burger pesten” en is daarmee te 

kwalificeren als overbodige regel, bent u het met de VVD eens en bereid het beleid 

ten aanzien van dit punt aan te passen? 

 

In afwachting van uw reactie. 

 

Namens de VVD-fractie Brunssum, 

J.H.T.J. van Oppen 

VVD Brunssum 

 


