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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 7 juni 2020 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de situatie op de braakliggende grond aan de 

oostzijde van de Akkerstraat in Vlijmen. 

 
Vraag 1 
Deelt u onze opvatting dat de huidige situatie uitnodigt om er afval bij te storten? 

 
Antwoord  

Wij delen niet uw opvatting dat de locatie uitnodigt tot het storten van afval. Het is 

helaas onvermijdelijk dat op een braakliggend terrein zwerfafval wordt aangetroffen 

of dat het zich daar ophoopt. 

 

Vraag 2 
Deelt u onze opvatting dat de huidige situatie afbreuk doet aan de beeldvorming 

van die locatie en de directe omgeving en derhalve de huidige situatie op 

bovenbedoeld perceel niet langer acceptabel is? 

 
Antwoord  

Wij delen uw opvatting dat de huidige situatie afbreuk doet aan de beeldvorming 

van die locatie, maar wij beoordelen die echter niet als onacceptabel. Bovendien is 

inmiddels duidelijk dat de betreffende bouwlocatie naar verwachting binnen nu en 

acht weken door de aannemer in gebruik zal worden genomen voor de 

voorbereiding van de bouw. Er zullen op dat moment dan ook bouwhekken worden 

geplaatst. 

De eigenaar heeft ons bericht dat er volgens de planning in week 34 palen voor de 

fundering worden geboord. 

 

  

 

F. van der Lee 
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Vraag 3 
Heeft hierboven bedoelde juridische levering van het perceel inmiddels 

plaatsgevonden? 

 
Antwoord 

Ja, de juridische levering heeft op 20 mei 2020 plaatsgevonden. 

 
Vraag 4 
Zo neen, welke vervolgstappen gaat u dan ondernemen?  

 

Antwoord 

Zie hiervoor, dus niet van toepassing. 

 
Vraag 5 
Indien die levering heeft plaatsgevonden, bent u dan bereid stappen te 

ondernemen om de eigenaar, zo nodig met dwangmiddelen, te bewegen tot 

sanering van die vuilstort? 

 
Antwoord 

Nee, dat vinden wij niet nodig, gelet op het antwoord op vraag 2. Bovendien vinden 

wij dat er geen sprake is van ‘sanering van een vuilstort’. 

 
Vraag 6 
Indien de levering als bedoeld in vraag 3 nog niet heeft plaatsgevonden, is dan 

onze veronderstelling juist dat de gemeente als eigenaar zelf verantwoordelijk is 

voor het opruimen en opgeruimd houden van die locatie?  

 

Antwoord 

Zie hiervoor, dus niet van toepassing. 

 
Vraag 7 
Indien het antwoord op vraag 6 positief is, op welke termijn denkt u dan uw 

verantwoordelijkheid te nemen? 

 
Antwoord 

Zie hiervoor, dus niet van toepassing. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


