Advies 2006
Corporatie: Woningbouwvereniging Hoek van Holland
Korte omschrijving van de klacht
De klacht heeft betrekking op de door klager als storend ervaren bomen- en struikengroei
direct naast de schutting aan de kant van zijn buren.
In verband met de Corona maatregelen en het niet kunnen plaatsvinden van een hoorzitting
zijn klager en corporatie akkoord gegaan met enkel een schriftelijke behandeling. Hierna
volgt het advies.
Overwegingen van de commissie
De commissie constateert dat:
• de klacht betrekking heeft op de door klager als storend ervaren bomen- en struikengroei
direct naast de schutting aan de kant van zijn buren;
• gelet op de foto’s zichtbaar is dat overhangend groen onwenselijk is voor klager;
• een medewerkster van de corporatie ter plaatse heeft geconstateerd dat uitgevoerde
werkzaamheden om de overlast te verminderen, niet conform opdracht waren uitgevoerd;
• klager deze klacht over de hoge bomen en struiken gedurende een periode van minimaal
zes jaar bij de corporatie met regelmaat heeft ingediend;
• ondanks herhaalde verzoeken er door de corporatie geen structurele oplossingen zijn
aangedragen of uitgevoerd.
Advies
De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland heeft de klacht van XXXX beoordeeld en is tot
het oordeel gekomen dat de klacht gegrond is.
De commissie adviseert de corporatie binnen een maand zodanige werkzaamheden uit
te - laten - voeren in de tuin van de buren van de klager dat daarmee de overlastsituatie
tenminste voor een aantal jaren zal zijn opgelost.
Tegen dit advies is geen bezwaar of beroep mogelijk. Aan de corporatie wordt
geadviseerd om deze uitspraak anoniem te publiceren op haar website of anderszins.
Een kopie van de uitspraak wordt aan XXXX verzonden.
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland,
De heer F. van Heusden
Voorzitter
Dordrecht, 12 mei 2020
Verzenddatum: 19 mei 2020
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