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Het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Assen
Postbus 30018
9400 RA Assen

Assen, 6 augustus 2019.
Betreft:

Inspecties en inspectierapporten veiligheid van de scheidingsmuur aan de
Nieuwe Huizen
te Assen.

Geacht College,
Op 25 april 2019 is na een 2 inspectie m.b.t. de veiligheid van de scheidingsmuur een rapport opgemaakt
over de staat van bet metselwerk aan de Nieuwe Huizen

.

De beoordeling in deze nota komt niet overeen met de uitgevoerde 1" inspectie, die in het verleden heeft
plaatsgevonden i.v.m. de te verlenen omgevingsvergunning voor het dakterras.
Deze eerste visuele inspectie had geresulteerd in een duidelijk oordeel dat t.a.v. de bouw en constructie
van de scheidingsmuur sprake was van een degelijk stuk metselwerk.
Ook in de gehouden hoorzitting van 15 jamuari 2019 werd door uw aanwezige ambtenaar Bouwen
mondeling bevestigd dat, tijdens de (1 ) inspectie de bouwkundige staat van de gemetselde
scheidingsmuur akkoord is bevonden en verder voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit.

De bevindingen van de 2" inspectie rapportage hebben we ontvangen, maar we wachten nog steeds
op het 1 inspectie rapport.
Ons eerste schriftelijke verzoek terzake dateert van 22 januari 2019,
Wij hebben toen gevraagd om inzage te krijgen in het opgemaakte rapport van de inspecteur die de
bouwconstructie, veiligheid en bet metselwerk heeft beoordeeld. Aangezien wij geen rapport ontvingen
hebben wij vervolgens ons vezoek herhaald in de brief van 18 maart 2019.
Maar ook na dit 2 verzoek ontvingen wij geen rapport.
De huidige handelswijze en gedragingen van uw college zijn in strijd met de wet en ontoelaatbaar.
Bij de uitoefening van uw taken moet u volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur openbaarheid in acht
nemen en heeft u volgens ons de plicht dit inspectierapport aan ons ter inzage aan te bieden.
Voor de zoveelste keer voelen wij ons onheus bejegend.
We wachten al meer dan een half jaar op dit rapport: ONS GEDULD RAAKT OP!
Met een bercep op de Wob verwachten we van uw college een zeer spoedig besluit op ons 3 verzoek

om openbaarmaking en toezending van de gevraagde informatie.
Het moet toch niet moeilijk zijn een kopietje te maker en op de post te doen.............!!
Als u blijft weigeren en het 1° inspectierapport bewust voor ons blijft achterhouden gaan wij stappen
nemen om uw kwalijke rol in deze verder aan de orde te stellen.
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