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VIEL Boer krijgt ongelijk, maar ook kans nieuw bewijs te leveren

Het voetpad dat open moet blijven om het groen rond Bingelrade goed te kunnen bekijken.
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Juridische strijd om afsluiting
voetpad gaat nieuwe ronde in
Het juridische gevecht om
de afsluiting van een voetpad in buurtschap Viel bij
Bingelrade gaat een nieuwe
ronde in, door een tussenuitspraak van de rechter.
door Geertjan Claessens

E

r lijkt maar geen eind te komen aan de slepende affaire rond het voetpad in het
buurtschap Viel bij Bingelrade. Het getouwtrek en geruzie
rond de afsluiting van het pad door
het groen - in het doorgaans zo rustige buurtschap Viel - houdt aan.
Dat is het gevolg van een tussenuit-

spraak van de Maastrichtse rechtbank. Die heeft Onderbanken volgens de gemeente grotendeels in
het gelijk gesteld in de zaak rond
de openstelling van het voetpad.
Maar het is geen eindoordeel.
Boer Wiel Otermans, die het pad
afsloot, kreeg in een aantal zaken
ongelijk. Maar voor een deel van de
door hem aangedragen zaken krijgt
hij de kans met nader bewijs te komen. Dat kan hij presenteren in
een getuigenverhoor, dat gepland
staat voor eind september.
Daarna kunnen gemeente en Otermans ieder nog een stuk insturen,
waarna de rechter naar verwachting wel een eindoordeel uitspreekt.
Dat moet een eind maken aan het
geschil, dat al enkele jaren sleept.
Het leek een eenvoudige zaak: de

gemeente wilde het voetpad openstellen. Maar Otermans sloot het
pad, dat over zijn grondgebied
loopt, af.
Hij heeft het pad al tientallen jaren
in gebruik en omdat de gemeente
nooit ingreep is dat gebruik nu een
recht, betoogde hij eerder. Gisteren
kon zijn advocaat de zaak niet nader toelichten.
Voor Onderbanken is de openstelling belangrijk omdat de gemeente
de groene omgeving aantrekkelijker wil maken voor bewoners en
toeristen. Daarom is ook een voetpad langs de Quabeeksgrub aangelegd en geasfalteerd. Van dat pad
was lang onduidelijk of het alleen
voor voetgangers toegankelijk was.
Dat is sinds kort duidelijk: een
bord maakt duidelijk dat het om
een voetpad gaat.

