
HANDHAVINGSVERZOEK

Contactgegevens verzoeker
Registratiedatum: 17-10-2022
Contactkanaal: webformulier
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:
Gravendijk Albergen, Hotel 't Elshuijs Albergen, illegale werkzaamheden.
Op een perceel waar een voorbereidingsbesluit op rust. Overtreding werking voorbereidingsbesluit.
Op het perceel worden momenteel bomen gekapt. Er is geen fauna onderzoek geweest terwijl
algemeen bekend is dat hier sprake is van een leefgebied van verschillende kolonies veermuizen. Ook
zijn er een tweetal nesten steenuilen in de directe omgeving die de fruitbomen op het perceel als
leefgebied hebben.
In de vijver in de tuin zitten meerdere kikker soorten waarvan het niet toegestaan is het leefgebied te
verstoren men is voornemend de vijver te dempen hetgeen dus moet worden voorkomen. 
Daarnaast is het in het kader van het voorbereidingsbesluit niet toegestaan bouw activiteiten op dit
perceel uit te voeren. Ik verzoek de gemeente dan ook hiertegen op te treden met grote spoed. 
Handhaving heeft hier dus de grootst mogelijke spoed.

Nader toevoeging het betreft hier een horeca gelegenheid. Het verplaatsen van terrassen is derhalve
vergunning plichtig ook hier wordt gewoon aan gewerkt. Zonder dat hiervoor een vergunning is
verleend. Het is namelijk niet mogelijk dat de vergunning is verleend omdat deze vanwege het
geldende voorbereidingsbesluit niet in behandeling kan zijn genomen.

Omschrijf zo volledig mogelijk om wie of welk bedrijf het verzoek om handhaving gaat
Het verzoek is gericht tegen het COA. Eigenaar van het pand op Gravendijk 6.

Opdrachtgever voor de illegale werkzaamheden.

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

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

Waarom bent u belanghebbende?
Ik ben aanwonend een mijn leefomgeving wordt aangetast en de wetgeving met betrekking tot het
voorbereidingsbesluit wordt met voeten getreden. Daarnaast gaat de stand van de vleermui en
populatie mij aan het hart gaat.

Eventuele aanvullende opmerkingen:
De gemeente dient hier onverkort te handhaven. Het is niet meer uit te leggen aan de gewone burger
hoe de gemeente hier mee om gaat. Wij (de gewone burgers) worden op alle kleine zake
gecontroleerd en een organisatie die voor grote onrust zorgt wordt door de gemeente ook nog eens
ondersteund in het overtreden van de wet.

Zaaknummer powerbrowser:



Verzoek is van toepassing op:


