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Betreft: Illegaal gebouwde technische installaties op gebouw “De Neushoorn” 

 

Leeuwarden, 5 juli 2017 

 

Geacht College en Raad, 

 

Hierbij vragen wij voor de derde keer uw aandacht voor de, zonder vergunning, geplaatste technische instal-

laties op het gebouw „de Neushoorn‟. Al in december 2015 hebben wij u gevraagd om passende maatrege-

len te treffen. Vervolgens hebben wij begin oktober 2016 een handhavingsverzoek  ingediend (zie bijlage). 

Op dit verzoek hebben wij uw brief, d.d. 13 december 2016, ontvangen. In deze brief geeft u aan dat u ver-

wacht dat het verzoek om vergunning op korte termijn zal worden ingediend. Aan de hand van de aanvraag 

kunnen alsnog de technische installaties vergund worden.  

 

In het tijdschrift van Heemschut (december 2016) en in het Jaarverslag Heemschut 2016 hebben wij de ca-

sus van de opvallende technische opbouw, nota bene in het Beschermd Stadsgezicht,  als voorbeeld ge-

steld. In de tekst van het Jaarverslag staat het positieve bericht dat de omgevingsvergunning eraan komt.  

Helaas, hebben wij in de bekendmakingen die u wekelijks in “Huis aan Huis” doet, nog geen bericht gelezen 

dat een verzoek om vergunning voor de bouw van de technische installaties bij u is ingekomen. Naar ons 

idee is de “korte termijn” waarop u doelt in uw brief van december 2016 reeds lang verstreken? Wij vragen 

ons af hoe dit kan.  

 

Hoe dan ook, wij maken ons ernstig zorgen over het uitblijven van dat verzoek om vergunning. Het pand is 

gemeentelijk eigendom en u zou de vergunning moeten vragen. Het zal toch niet zijn dat u ons met de ge-

voerde correspondentie met een kluitje het riet in stuurt? Dat willen we vooralsnog niet geloven, en verwach-

ten dan ook dat u ons op korte termijn uitleg geeft over de feitelijke situatie. Wellicht in een gesprek? 

 

Wilt u uw correspondentie per mail sturen naar ons secretariaat, Carla Duim,  c.duim@hetnet.nl 

Hoogachtend, 

Mevr. Drs. Paula C.L. Voorthuijsen-Sanders 

 

Voorzitter Commissie Fryslân, Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

CC:  team vergunningen (erfgoed) 

 Team toezicht en handhaving (dhr. H. Veenstra) 

Erwin Boers en Asing Walthaus van de LC 

 

Bijlage: Brief Heemschut Fryslân d.d. 3 oktober 2016 


