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Geachte heer Claessen,
U heeft op 10 januari 2016 op grond van artikel 39 van het Reglement van orde
vragen gesteld over de (bouw)werkzaamheden welke plaatsvinden op het perceel
Heikantstraat23 te Waalre. U heeft een tweetal vragen gesteld, welke hierna ook
worden beantwoord.

1,

Heeft het college toestemming verleend om vooruitlopende op de door de
raad af te geven verklaring van geen bedenkingen en vooruitlopende op de
af te geven omgevingsvergunning met de bouw van de paardenstal aan de
Hei kantstraat te beg in nen?
Wij hebben geen toestemming gegeven om voorafgaand aan de door de
gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen en vooruitlopende op
de vergunningverlening, vergunningplichtige bouwwerkzaamheden uit te voeren.
Op ll januari 2016 is controle ter plaatse uitgevoerd. Op het terrein zijn alleen
vergunningvrije voorbereidende grond-/ en graafwerkzaamheden uitgevoerd. Er is
geconstateerd dat geen bouw- dan wel aanlegvergunningplichtige werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Inmiddels worden geen werkzaamheden meer uitgevoerd.

2.

Zo niet is de bouw door het college dan stilgelegd? Bij een negatief antwoord
waarom niet en is dit dan nieuw algemeen beleid?

Er zijn geen gronden geconstateerd voor het stilleggen van de werkzaamheden
omdat deze vergunningvrij zijn uitgevoerd.
We zullen nu regelmatig controleren dat geen omgevingsvergunningplichtige
werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien wordt geconstateerd dat
vergunningplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de
omgevingsvergunning is verleend, zullen de werkzaamheden direct worden
stilgelegd en de benodigde maatregelen getroffen worden.
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Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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