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Geachte heer Hovens,

In uw brief van 25 juli 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde - een
aantal vragen over de beslissing, d.d. 13-7-2011 met kenmerk 1 luit05442, op het bezwaar tegen
de verleende omgevingsvergunning voor het perceel Vilderwei 1.
Deze vragen zullen in het navolgende puntsgewijs worden beantwoord.
1. Vraag: Is de gemeente ter plaatse geweest om na te gaan wat het verschil in hoogte is m.b.t.
het afgewerkte terrein van de percelen van Mulder, Van den Heuvel en van de bewoners
Weverwei zijnde de familie Ras, Kraan, van Leeuwen en Derks?
Antwoord: De gemeente is niet ter plaatse geweest omdat bij het bepalen van de hoogte wordt
uitgegaan van het perceel waarop gebouwd wordt.
2. Vraag: Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en wat is daarmee gedaan?
Antwoord: Zie antwoord 1.
3. Vraag: Zo nee, waarom niet en is men voornemens dit, gezien het bovenstaande, alsnog te
doen?
Antwoord: Zie antwoord 1.

De reclamanten wijzen tevens op de wijze van aanpassen van de goot zoals weergegeven op een
tekening behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze oplossing zou in
strijd zijn met het bouwbesluit en met het Burgerlijk Wetboek.
4. Vraag: De vraag onzerzijds is of een deskundige c.q. bouwkundige bij de gemeente
Valkenswaard deze oplossing zoals aangedragen door de bewoner van de Vilderwei en zoals
weergegeven op de tekening behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, heeft
gezien?
Antwoord: Dit hebben wij gezien.
5. Vraag: Zo ja heeft hij deze oplossing goedgekeurd?
Antwoord: De oplossing is goedgekeurd.
6. Vraag: Zo niet waarom is deze niet geconsulteerd en is men voornemens dit, gezien het
bovenstaande, alsnog te doen?
Antwoord: nvt
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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