Akkrum, 21 augustus 2017

Geachte heer ……… of mevrouw……. (afhankelijk van de persoon die morgen info toestuurt.)
Met verbijstering hoorden wij dat onze buren de familie Tulner in Akkrum aan De Stripe 29 een verzoek heeft
ingediend voor aankoop van grond achter het bestaande perceel in haar eigendom. Over de gehele achterkant
van De Stripe ligt een structurele groenstrook tegen het talud aan. In voorjaar 2012 (document gemeente 21
maart, passeren notaris 14 mei) hebben wij als gezamenlijke bewoners (met de vorige bewoners van De Stripe
29) een aantal meters gekocht in goed overleg met elkaar als bewoners en gemeente uit maatschappelijk
belang. Voorwaarde voor de aankoop was dat elke individuele bewoner grond diende te kopen om aan dit
maatschappelijke belang te kunnen voldoen en één rooilijn aan te houden.
Zomer/najaar 2016 hebben wij opnieuw met de hele buurt gezamenlijk overleg gehad om te kijken of wij
opnieuw een aantal meters zouden willen kopen. Na goed overleg zijn wij samen overeengekomen inclusief de
familie Tulner dat niet iedereen voorstander was en hebben wij gezamenlijk afgezien van aankoop. Tot grote
verbijstering krijgen wij bij toeval te horen dat onze buren op nummer 29 zonder enig overleg de aanvraag
individueel wel hebben ingediend voor de aankoop van grond en is er een vergunningsaanvraag gedaan voor
de bouw van een enorm tuinhuis van 36 m2 waarbij totaal over dit maatschappelijk belang heen is gestapt.
Het was correct geweest wanneer familie Tulner, bewoners van nummer 29, dit uit maatschappelijk oogpunt
aan ons als buren had laten weten zoals ook geadviseerd wordt door de overheid.
Hierbij willen wij u dan ook officieel laten weten dat wij als bewoners van De Stripe 19 t/m 27 het niet eens zijn
met deze gang van zaken en voor ons van aankoop en bebouwing dan ook geen sprake kan zijn.
Er is hier duidelijk sprake van een enkel belang wat voor het maatschappelijk belang gaat en hier kan naar onze
mening niet aan voorbij gegaan worden door de Gemeente Heerenveen. Graag willen wij een afspraak maken
om mondeling meerdere argumenten, naast het maatschappelijke, te bespreken met u waarom aankoop en
verbouwing op dit perceel wettelijk gezien niet mogelijk is. Mocht er sprake zijn van lopende procedures en
verlening van vergunningen aan de familie Tulner dan gaan wij er met dit schrijven vanuit dat deze geen
doorgang vinden voordat er overleg is geweest over deze zaak met ons al de gezamenlijke bewoners van De
Stripe die het maatschappelijk belang dienen. Graag ontvangen wij een schriftelijke bevestiging dat de inhoud
van dit schrijven u heeft bereikt. Hiervoor mag u als correspondentieadres aanhouden:

Met vriendelijke groet,

Bewoners van De Stripe in Akkrum

