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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
828031 / 849590 6 juni 2018

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

C.M. Luteijn Paul Krugerstraat 1 0118-487156

ONDERWERP

voortgangsbericht plan van aanpak Donkereweg te Ritthem

Geachte raad,

Door middel van onze raadsinformatiebrief van 7 maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over 
de beëindiging van het onjuiste en strijdige gebruik van de percelen grond aan de Donkereweg 
te Ritthem. Bij wijze van voortgangsbericht informeren wij u over de stand van zaken.

De eigenaren en de huurders/gebruikers van de percelen volkstuin aan de Donkereweg heb-
ben op 20 februari 2018 een brief gekregen. Op deze brief hebben 3 eigenaren en hebben 5 
huurders/gebruikers gereageerd. De resterende 6 eigenaren en een onbekend aantal huur-
ders/gebruikers hebben [nog] niet gereageerd.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft inmiddels het overleg met de betrok-
kenen gestart. Dit overleg vindt op individuele basis plaats. Met de betrokkenen worden de 
termijnen [aanvraag, realisatie, uitvoering] op basis van redelijkheid en billijkheid afgespro-
ken. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd. De nakoming van deze afspraken wordt, 
na controle ter plaatse, administratief bewaakt. 
De personen die nog niets van zich hebben laten horen worden gelijktijdig benaderd. Deze 
personen worden per brief uitgenodigd voor een individueel gesprek. In dat gesprek wordt 
een ultieme poging gewaagd om deze betrokkenen op basis van vrijwilligheid te laten bewe-
gen. In het gesprek worden uiteraard ook de verschillende proces stappen van de handha-
ving genoemd. Het is ons streven hier geen gebruik van te hoeven maken.



Blad 2 behorend bij 828031 / 849590

De daadwerkelijke afronding van het plan van aanpak zal enige tijd vragen. Wij zullen u perio-
diek informeren over de uitvoeringsresultaten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


