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Gemeente Hellendoorn 
Ter attentie van Dhr. drs. H.P.T.M. Willems 
Willem-Alexanderstraat 7 
7442 MA NIJVERDAL 

Datum: 27 juni 2013 

Betreft: voortgang verklaring verjaring 
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Geachte heer Willems, 

In uw schrijven met het kenmerk 13UIT06671 van de 10
e juni jl. informeert u mij over lopend 

onderzoek naar de wateropvang en natuurlijke bezinking van hemelwater. Hetgeen u schrijft kan ik 
plaatsen, voor wat betreft de nodige oplossing voor omwonenden. Ik heb u, eerder dit jaar, daar zelfs 
een potentiële oplossing vóórwillen bieden. Door ruilverkaveling zou u mijn perceel hiervoor in 
kunnen zetten. 

Uw bovenstaande brief omvat echter geen inhoudelijke reactie op mijn schrijven van 29 april. 
Die brief ontving u immers als reactie op uw verzoek inhoudelijk zodanig te reageren dat u over kan 
gaan tot uitreiking van de verklaring van verjaring. Concreter: u vroeg mij de rechtsgrond voor 
verjaring bij u aan te leveren. Hetgeen met het schrijven mijnerzijds, van 29 april jl., gebeurd is. 

Op 20 maart verzocht u mij de data aan te leveren. 
Ik reageerde u daar 9 april op (datering aan u verzonden reactie). 
De 29

e april maande ik u tot een reactie. 
In uw schrijven van 10 juni j.l. gaat u in z'n geheel niet inhoudelijk in op hetgeen u mij gevraagd heeft 
bij u aan te leveren. 

Gezien de inmiddels verstreken termijn verzoek u hierbij nogmaals mij de verklaring tot verjaring per 
omgaande te doen toekomen. 

Het onderzoek dat u schetst doet op geen enkele manier afbreuk aan de inmiddels aan de orde 
zijnde verjaring. Ik verzoek u vriendelijk, doch ditmaal dringend, mij dit eenvoudigweg te bevestigen. 

Ik hoor graag van u. 

Hartelijke groet, 


