
 
 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 02-11-202- 
 No. 2020-30222 
 Portefeuillehouder weth. Krabbendam
 Organisatieonderdeel CERK 
Aan het college van B&W van Maastricht 

Postbus 1992 

6201 BZ MAASTRICHT 

 

Maastricht, 29 oktober 2020 

 

Betreft: Art. 47 vragen LPM - particuliere borden op de openbare wegen Ganzendries Schutterijweg 

 

Geacht college, 

 

We kregen deze foto van mensen die in die omgeving Oost Flank wonen en over de Schutterijweg/ 

Ganzendries lopen, en nu geconfronteerd worden met dit soort bordjes.  

 

 
 



 
De bordjes vlak naast de weg geven aan dat de mensen die over de Schutterijweg en de Ganzendries lopen, 

zich bevinden op particulier opengesteld eigendom. Echter wandelaars bevinden zich op de openbare wegen 

en niet op zijn, door hele hoge heggen afgezette, terreinen. 

We weten niet of u van die borden op de hoogte bent en of u hiervoor toestemming heeft gegeven, maar het 

is erg vreemd wat hier gebeurt.   

1. Bent u op de hoogte van die borden of zijn ze er zo maar geplaatst zonder dat u ervan op de hoogte 

bent? 

2. Er wordt aangegeven als je op die wegen wandelt je je dan op particulier terrein begeeft, echter die 

twee wegen zijn toch openbare wegen? 

3. Mogen die borden van die particulier daar op die openbare wegen staan? Of staat het bord er 

illegaal? Mag iedereen zomaar borden op openbare wegen neerzetten? 

4. Op het bord heeft de eigenaar van dat terrein regels geplaatst over het tijdstip dat men niet over die 

weg mag lopen, mag dat?  

5. De eigenaar van dat terrein wekt de suggestie dat die openbare wegen zijn particulier eigendom is. Is 

het door het plaatsen van die borden mogelijk om op een of andere manier eigendom te verwerven 

van die twee wegen als u als gemeente niet ingrijpt?  

6. Gaat u die borden daar weghalen omdat het gewoon openbare wegen zijn? 

7. Hebben die borden (om mensen op de openbare wegen verbieden te wandelen) te maken met het 

nieuwe vakantiehuis?  (zie foto’s hieronder). 

 

We kregen namelijk ook nog een foto doorgestuurd over de schuur die voor opslag van gereedschap zou 

zijn, maar nu dan toch als vakantiehuis wordt verhuurd. 

8. Mag dat? Graag uitleg. Is hier een vergunning voor aangevraagd of hoeft dat op die locatie allemaal 

niet?  

 

Vakantiehuis Landgoed Sint Pieter  

Landgoed Sint Pieter is een accommodatie met een terras in Maastricht, op slechts 1,9 km van de Sint-

Servaasbasiliek en op 2 km van het Vrijthof. De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek ligt op 1,8 km van het 

vakantiehuis. 

Het vakantiehuis heeft 1 slaapkamer en een volledig uitgeruste keuken met een koelkast en een kookplaat. 
Er is ook een flatscreen-tv aanwezig. 

Landgoed Sint Pieter Reserveer nu. Schutterijweg 1, 6212 ND Maastricht, Nederland – Toon kaart  

Na reservering kun je alle gegevens van de accommodatie (inclusief telefoonnummer en adres) vinden in je 

boekingsbevestiging en je account.  

Namens de Liberale Partij Maastricht, 

 

Kitty Nuyts, fractievoorzitter 

https://www.booking.com/hotel/nl/landgoed-sint-pieter.nl.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaKkBiAEBmAEcuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALfzfr8BcACAdICJDNhZGMyM2YwLTBmMDQtNDZhMC04MDg5LTQ0ZWJjOWU5ZWIxYdgCBuACAQ;sid=014026d54991bebf914cccb6a81a45ec;dest_id=-2149006;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1604233114;srpvid=6b06568d05600099;type=total;ucfs=1&#availability
https://www.booking.com/hotel/nl/landgoed-sint-pieter.nl.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaKkBiAEBmAEcuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALfzfr8BcACAdICJDNhZGMyM2YwLTBmMDQtNDZhMC04MDg5LTQ0ZWJjOWU5ZWIxYdgCBuACAQ;sid=014026d54991bebf914cccb6a81a45ec;dest_id=-2149006;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1604233114;srpvid=6b06568d05600099;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_header
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