
HANDHAVINGSVERZOEK

Contactgegevens verzoeker
KvKnummer:
Naam:
Adres:  
E-mail:
Telefoonnummer:

Bij welke gemeente wilt u een verzoek tot handhaving indienen?:
Gemeente Tubbergen

Beschrijf de situatie waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden:
Op 16augustus kwam mij ter ore dat het de bedoeling is dat in het pand van Landhotel t Elshuys aan
de gravendijk 6 te Albergen een asiel zoekers centrum gevestigd zal worden. Er worden getallen
genoemd van huisvesting 150 tot 300 personen (dit is ook bevestigd door de staatssecretaris de heer
van der Burg)!
Volgens mij is het huidge hotel toegerust voor 74 personen. Ik ken de huidige omgevingsvergunning
niet, maar het lijkt mij waarschijnlijk dat hiervoor wel een vergunning aanwezig is.

Echter heb ik de volgende zorgen

A. Er is mij informatie bekend, dat de huidige staat van het gebouw dusdanig is dat er nu ten minste
niet aan de huidge 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 (ook nog eens in grote getalen), het lijkt mij, of sterker
gesteld het is, erg belangrijk, dat u dit pand aan een uitgebreide controle onderwerpt.

Omdat er mogelijk asielzoekers in zullen worden gehuisvest (met 7 a 8 personen op 1 kamer), Die (zo
blijkt van andere locaties) vaak brandgevaarlijke situaties veroorzaken, maakt dat ik van mening ben
dat hier met de hoogste prioriteit een controle uitgevoerd moet worden en dat ij eventuele
geconstateerde gebreken streng gehandhaafddient te worden.

Graag ontvang ik van u ZSM een reactie.

Omschrijf zo volledig mogelijk om wie of welk bedrijf het verzoek om handhaving gaat
Landhotel 't Elshuys
Gravendijk 6
7665SK Albergen

Eigendom van   )

Volgens de berichten word er verkocht en geleverd aan het COA
(Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.) Adres bij u bekend.

Geef hier het adres aan waar het verzoek overgaat. Heeft u geen specifiek adres, dan kunt u een punt
op de kaart zetten: 
52.381200606659704,6.728637240038529

Heeft u contact gehad met de betrokkene(n)?
Ja

Waarom bent u belanghebbende?
Ik ben direct aanwonende en bij daardoor bestaat er ook brandgevaar voor mijn woning. En het zou
voor mij tot grote traumatische ervarinen leiden mocht er iemand in dit pand door brand komen te
overlijden.



Eventuele aanvullende opmerkingen:
Ik verzoek nogmaals met klem op korte termijn te controleren op het huidge gebruik en ook op het 
voorgenomen gebruik.

Zaaknummer powerbrowser:

Verzoek is van toepassing op:


