
Geachte Mevrouw
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Mevrouw ''raâgt in een brief mij wat ik voornemens
ben te gaan doen inzake het drijvende botenhuis bü mijn tuin
aan de Rijnegomlaan 46. Eerlijk gezegd vind ik dat een
vreemde vraag, want volgens mij gaat het er om wat de
gemeente gaat doen in deze kwestie.

Zoals u weet heb ik na informatie ingewonnen te hebben bij
de gemeente, te horen gekregen dat er voor een dergelijk
botenhuis geen vergunning noodzakelijk is. omdat ik een
ander, door mij zelf gebouwd, botenhuis moest afbreken heb
ik de gemeente om advies gevraagd en toen 3500 Euro
uitgegeven aan de nieuwe oplossing. lk mag er toch van uit
gaan dat de betreffende ambtenaar, die mij advies gaf dat ik
dit mocht, weet wat wel en niet mag. En daar mag en kan ik
toch op aftaan en op vertrouwen, of mag ik dat niet meer?

Tot mijn stomme verbazing kwam er toen een rechtzaak,
aangespannen door een buurtbewoner tegen de gemeente,
over het drijvende botenhuis.

Bij de zitting heeft de gemeente geen verweer gevoerd omdat
de vertegenwoordiger van de gemeente coronaverschijnselen
had.

Er is toen een negatieve uitspraak gedaan door de rechtbank.
Nu is het volgens mij aan U om te besluiten of de gemeente in
hoger beroep gaat of mij alsnog een officiële vergunning
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voor het botenhuis geeft. Het laatste zou uiteraard mijn
voorkeur hebben.

Deze kwestie ligt dus niet bij mû maar bij u omdat ik aEegaan
ben op het duidelijke advies van uw deskundige ambtenaar.
Als dat botenhuis op die manier niet zou mog€r, is het aan de
gemeente om daarvoor wel een oplossing te bedenken omdat
ik volledig ben aftegaan, en in het volste vertrouwen deze
investering heb gedaan, oÞ het advies van uw ambtenaar.

Kunt u niet alsnog, via een methode waar u beter in bent dan
¡k, d¡t alsnog toestaan?

lk stuur deze brief ook aan het college en de gemeenteraad.

Graag hoor ik hierover van u.

Met vriendelijke groet,


