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Naar aanleiding van uw gebundelde brief van 21 januari 2011, (09INK07489) komen wij tot u met 

het volgende. 

In uw reactie op ons bezwaarschrift schrijft u ondermeer: Voorheen was dit grond die behoorde bij 

woning nummer 74 (de woning gesitueerd aan de weg). 

Door deze stelling krijgen wij de indruk dat er tijdens het vooronderzoek door een tweetal 

ambtenaren een fout beeld is ontstaan van de situatie. 

Inderdaad bevinden zich achter woning 74 ook bebouwingen maar niet de woning met huisnummer 

72. 

Woning 72 bevind zich achter woning 70, beide op een stuk grond kadastraal bekent onder nummer 

5281 en 5089. Van beide zijn wij eigenaar. 

De woning nummer 74 en de verdere opstallen zijn gebouwd op grond kadastraal bekent onder 

nummer 4602. 

Het gegeven dat alle gronden aan de Eversbergweg het eerste deel 90 graden ten opzichte van de 

straat lopen en na ruim 30 meter afbuigen zou oorzaak kunnen zijn van de gemaakte vergissing. 

Het ziet daarom naar uit dat een object achter 74 is aangemerkt als de woning 72. Beide objecten 

bevinden zich op ongeveer gelijke diepte ten opzichte van de Eversbergweg. 

Verder verbaast het ons dat enkele andere gelijksoortige bebouwingen aan de Eversbergweg niet de 

bestemming recreatiewoning in dit Ontwerpbestemmingsplan aangemerkt hebben gekregen. 

We zijn genegen het één en ander na overleg op locatie toe te lichten. 

Uw antwoord tegemoet ziende, 

H.J.E. Velding. 
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