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Geachte Raad, 
> 

Xì-dilť!' ľ)7 N. rcek ľTW/õm 

> Op de bijeenkomst op 26 november jl. Heeft men ons niet kunnen overtuigen van de 
meerwaarde van het bestempelen van onze huizen als karakteristiek we hebben geen 
inspraak mogelijkheid meer op de raadsvergadering van 3 december. Op deze Wijze willen 
wij. Toch nog een keer uw aandacht vragen we weten niet wat te doen om deze stempel 
karakteristiek van onze huizen te houden. 

> Op de bijeenkomst. Van 26 december werd door een andere aanwezige een voorstel 
gedaan om het algemener te trekken, zodat. Niet meet een beperkt aantal huiseigenaren. 
> Maak een voorstel met een benoeming van karakteristieke eigenschappen per periode bv: 
voor huizen uit de jaren 20 zijn er die en die karakteristieke eigenschappen, voor huizen uit 
de jaren 30 is onder andere de mansarde kap de karakteristieke eigenschap voor de jaren 
40/50.... Enz. 
> Op deze manier kun je elke woning bij een vergunning aanvraag tegen dit overzicht 
houden. 
> Je zit dus niet vast aan de "enkele" huizen met het stempel ook is het eenmalig vastleggen 
van deze eigenschappen goedkoper dan elke keer een dure stedenbouwkundige in te huren 
die het dorp door moet en alles vast moet leggen zo schaar je alles onder een dak en 
benadeel je niet wij hopen dat u afziet van het benoemen van in ieder geval onze 2 woning 
als karakteristiek. 

> 

> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
> 
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- Doorgest.: Fwd: Brief voor de raad 

Van: 
Aan: 
Datum: 2-12-2013 8:58 
Onderwerp: Doorgest.: Fwd: Brief voor de raad 

Goedemorgen, 
Willen jullie deze brief nog op de lijst ISRAAD van 3 december a.s. zetten? 
Bedankt! 

» > Fons Wolfkamp <fons@familiewolfkamp.nl> 2-12-2013 7:36 >>> 
Goedemorgen griffier, 

Wilt u deze brief vanochtend s.v.p. Verspreiden onder de raad als inkomend stuk? 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

> Geachte Raad, 
> 
> Op de bijeenkomst op 26 november jl. Heeft men ons niet kunnen overtuigen van de meerwaarde van het 
bestempelen van onze huizen als karakteristiek we hebben geen inspraak mogelijkheid meer op de 
raadsvergadering van 3 december. Op deze Wijze willen wij. Toch nog een keer uw aandacht vragen we weten 
niet wat te doen om deze stempel karakteristiek van onze huizen te houden. 
> 
> Op de bijeenkomst. Van 26 december werd door een andere aanwezige een voorstel gedaan om het algemener 
te trekken, zodat. Niet meet een beperkt aantal huiseigenaren. 
> Maak een voorstel met een benoeming van karakteristieke eigenschappen per periode bv: voor huizen uit de 
jaren 20 zijn er die en die karakteristieke eigenschappen, voor huizen uit de jaren 30 is onder andere de 
mansarde kap de karakteristieke eigenschap voor de jaren 40/50.... Enz. 
> Op deze manier kun je elke woning bij een vergunning aanvraag tegen dit overzicht houden. 
> Je zit dus niet vast aan de "enkele" huizen met het stempel ook is het eenmalig vastleggen van deze 
eigenschappen goedkoper dan elke keer een dure stedenbouwkundige in te huren die het dorp door moet en 
alles vast moet leggen zo schaar je alles onder een dak en benadeel je niet wij hopen dat u afziet van het 
benoemen van in ieder geval onze 2 woning als karakteristiek. 
> 
> Met vriendelijke groet, -

> 
> 
> 
> 
> 
> 
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