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Ik begrijp dat het veel van U vergt, om alle informatie mbt o.a. ook onze situatie en de voorliggende
beheersverordening tot U te nemen, daarvoor spreek ik mijn bijzondere waardering uit.

Doch, het is noodzakelijk om tot juiste afwegingen te komen.

Tijdens afgelopen beeldvormende raadsvergadering over bovengenoemd onderwerp, werd
menigmaal door raadsleden blijk gegeven van het feit, dat de informatie massaal was en niet te

overzien of te begrijpen.

Maar, van Uw goedkeuring vanavond hangt alles af, wij als burger hebben namelijk niet eens meer

de mogelijk om ertegen in beroep te gaan.

Toch heb ik nog nadere informatie ter verduidelijking, die ik wil toevoegen aan onze situatie mbt de

beheersverordening en die is als volgt:

Allereerst vindt U een kopie van de brief van B&W Wehl uit 2002, de inhoud spreekt voor zich!

Verder:

Het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 is volledig vernietigd in februari 2020!

( de wethouder Mw. Lambregts spreekt over het feitelijk gebruik, maar dat is nu niet meer geldig)

Welke documenten zijn er op dit moment dan wel geldig en juridisch bindend?

De WEGENLEGGER uit 1943
De REGELS EN DE PLANKAART vh Bestemmingsplan Buitengebied 200 2 ( BB2002)

A. In de wegenlegger (1943), waarvan ik een kopie toevoeg is de Heijendaalseweg 819 meter
lang en is doodlopend en ontsluit NIET naar de Doesburgseweg!

(Een doodlopende weg kun je wel inrijden maar niet doorrijden!)

8. In de regels van BB 2002 staat alleen vermeld dat categorie 6 een onverharde weg is.
C. Op de plankaart van BB 2002 is duidelijk aangegeven welk deel vd weg categorie 6 betreft.

Wat er nu in de Beheersverordening landelijk gebied 2020 voorligt, is dat de

Heijendaalseweg een lengte heeft ( teruggerekend vanuit de conceptwegenlegger 2018 ,maar nog
niet goedgekeurd) van 948 meter( zo is de nu feitelijke situatie, 78 jaar na het ingaan van de
wegenlegger 1943) en als zodanig wordt opgenomen als zijnde een ontsluitingsweg van het gebied.



Wat er voor onze situatie concreet verandert is dus, dat een ( juridisch) doodlopende weg een

doorgaande/ ontsluitende weg gaat worden.

Daartegen maken wij bezwaar want dit kan zomaar niet!

Ook in het BB2002 staat dat er in de planperiode GEEN wegen ter ontsluiting zouden worden

toegevoegd, die planperiode geldt nu nog steeds!

Daarvoor moet de situatie met ons specifiek worden besproken, want deze wijziging heeft veel

consequenties voor ons, ons perceel en bebouwing.

Nogmaals, wij staan open voor een gesprek!

Ook U als Raad wilt toch ook dat ALLE burgers meetellen en gelijk behandelt dienen te worden?

Ik, wijwensen de Raad veel wijsheid toe, om deze moeilijke materie tot een goed

einde te brengen.

Dankuwel voor Uw aandacht!

Vriendelijke groet,

-
P .s. Vanaf 13 november 2003 ( BB2002 geldig) en uit de brief van wethouder Drenth 2016, blijkt dat
er geen onderhoud is gepleegd door de gemeente, er was zelfs geen wegenbeleidsplan, daarom kan

de weg niet openbaar zijn.

De Wegenwet zegt hierover dat een weg alleen openbaar is, als deze ook is onderhouden.


