
 

Van:  
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 11:14
Aan: Noaberkracht
Onderwerp: FW: Verzoek tot handhaving

Urgentie: Hoog

Hoi,

Willen jullie bijgaande mail inboeken in Powerbrowser op naam van de juristen handhaving.
Betreft een hh-verzoek mbt Gravendijk 6.

Groet,

Van:   < @noaberkracht.nl>
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:40
Aan:   < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: FW: V rzoek tot handhaving
Urgentie: Hoog

Van:  < >

Verzonden: zaterdag 20 augustus 2022 20:41
Aan:   < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: Verzoek tot handhaving
Urgentie: Hoog

Aan
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1

7651 CV Tubbergen

Onderwerp: verzoek om handhaving Brandveiligheid en bouwvoorschriften.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tubbergen,

Op 16 augustus las ik in het nieuws dat het de bedoeling is dat in het pand van Landhotelþÿ�  �t
Elshuys aan de Gravendijk 6 te Albergen een asiel zoeker centrum gevestigd zal worden. Er
worden getallen genoemd van huisvesting van 150 tot 300 personen!
Volgens mij is het huidige hotel toegerust voor het verblijf van maximaal 74 personen. Ik ken de
huidige omgevingsvergunning niet, maar het lijkt mij dat hiervoor waarschijnlijk wel vergunning is.

Echter heb ik de volgende
zorgen:

i



A. Er is mij informatie bekend, dat de huidige staat van het gebouw dusdanig is dat er nu ten 
minste niet aan de huidige eisen van de brandveiligheid wordt voldaan.

B. Dat het gebouw bouwkundig in een slechte staat is.

Gezien het feit dat er een zeer gevaarlijke situatie ontstaat, als het hotel niet brandveilig is en toch
gebruikt wordt voor hotelgasten of vluchtelingen, het mij heel erg belangrijk lijkt, dat u dit pand
aan een controle onderwerpt.
Omdat er mogelijk asiel zoekers in komen, die vaak brandgevaarlijke situaties veroorzaken, maakt
dat ik van mening ben dat hier met de hoogste prioriteit een controle uitgevoerd moet worden en
dat op de eventuele geconstateerde gebreken streng gehandhaafd dient te worden.

Graag ontvang ik binnen enkele dagen uw schriftelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

Tel: 

Bestanden me m a ro's o .a. ex ensie . z ip of . exe wo den all en na ov leg door onze
m i se ve s gea cep eerd!
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