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Geachte gemeenteraadsleden, 

Door de OD Rivierenland worden omgevingsvergunningen verleend en vervolgens gepubliceerd in de 

lokale krant. Deze vergunning wordt ook gemeld bij Overheid.nl 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de betrouwbaarheid van de bezorging van deze lokale krant is? 

De laatste maand is het wel verbeterd maar tot die tijd ontvingen wij veel meer dan de helft van de 

tijd geen krant. 

Aangezien ik buiten de bebouwde kom woon is dat niet verwonderlijk. 

Maar recent kreeg ik via via vragen over een verleende vergunning in de kern van Deil. 

De buren van de vergunninghouder werden op een donderdagmiddag uitgenodigd en kregen te 

horen dat de vergunning voor een aanbouw met een 3,5 m hoge muur op de erfscheiding verleend 

was en dat zij voor de uitvoering van hun plan gebruik gingen maken van hun tuin. De start zou de 

volgende maandag zijn. Schade aan de tuin zou worden vergoed. Zij deden dit op grond van het 

Burgerlijk Wetboek. En inderdaad is in het BW geregeld dat men gebruik kan maken van grond van 

het belendende perceel op basis van het ladder/steigerrecht. (ik vraag me af of dit artikel voor dit 

geval bedoeld is). Aangezien de 6 weken na publicatie verstreken waren stonden de bewoners op 

twee punten met lege handen. 

Tot dat bezoek hadden de bewoners geen enkel signaal of bericht ontvangen. Natrekking leverde op 

dat de publicatie plaats had gevonden maar in de bewuste week was ook daar geen krant bezorgd. 

Volgens de vergunning wordt er een muur op de erfscheiding opgetrokken van 3,5 m. Deze muur 

loopt ongeveer noord – zuid en het perceel van de vergunninghouder ligt ten zuiden van het perceel 

van de bewoners. Iedereen kan zich eenvoudig voorstellen wat dit voor gevolgen heeft voor de 

bezonning van de tuin van de bewoners. 

In het bestemmingsplan is hier geen aandacht voor. 

Wat deze zaak nog schrijnender maakt is dat één van de bewoners op medisch vlak de boodschap 

heeft ontvangen dat zij terminaal is. 

Als we nu de leus omarmen dat de overheid er is voor de burger en zeker niet andersom dan zou u 

zich moeten afvragen wat hier anders zou moeten. Natuurlijk had, menselijk gezien, de 

vergunninghouder al veel eerder de bewoners op de hoogte moeten brengen van de plannen maar 

dat is (nog) nergens afdwingbaar. Daarnaast zou u zich moeten afvragen of het te voorkomen is dat 



publicatie door onbetrouwbare bezorging van de krant gemist worden. Dit proces van publiceren 

komt bij mij dan ook over als een passief proces. 

Hoewel ik hier wel ideeën over heb laat ik dat aan uw creativiteit over en zie uw reactie en plannen  

met belangstelling tegemoet.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


