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Muiden, 19 april 2006

Betreft: Sloop boerderij van Oudshoorn

Geacht College,

Op 15 maart j.l. verzond u de goedkeuring met de aangevraagde sloopvergunning aan de 
eigenaar van het pand P. C. Hooftlaan 48, bij ons bekend als de boerderij van Oudshoorn. 
Zoals gebruikelijk geldt vervolgens een termijn van 6 weken voor het indienen van be-
zwaarschriften, dus tot en met woensdag 26 april a.s.

Vandaag constateerden wij dat alle gebouwen de afgelopen dagen zijn gesloopt. Wij te-
kenden eerder bezwaar aan tegen de sloopvergunning die door een demissionair college 
in 2004 werd verleend voor het kruitfabriekterrein en brachten dat ook voor de voor-
zieningenrechter. Wij zullen dat dit keer niet herhalen, omdat ons de middelen en de tijd 
ontbreken om voortdurend de juridische strijd aan te gaan met de grootgrondbezitter 
die onze gemeente uitsluitend beschouwd als een riante investering op termijn. Echter 
wij maken wel formeel bezwaar tegen het feit dat de grondeigenaar vóór afloop van de 
periode dat bezwaarschriften kunnen worden ingediend alle opstallen heeft laten neer-
halen. Ook het feit dat zowel de goedkeuring als het uiblijven van een reactie uwerzijds 
op de voortijdige sloop wederom gebeuren in een periode dat een demissionair college 
lopende zaken afwikkelt, wekt twijfel aan het vermogen van ons gemeentebestuur om te 
gaan met de dreiging die uitgaat van het eigenmachtig optreden van deze grondeige-
naar. Het zou op zijn minst van respect getuigen als men zich in afwachting van een 
nieuw college dat kan steunen op een meerderheid in de raad zou houden aan de wette-
lijke termijnen die gelden bij het verlenen van vergunningen. Wij zouden het dan ook op 
prijs stellen als u ons op de hoogte wilt houden van nieuwe dreigementen van deze 
grondeigenaar zodat wij kunnen overwegen hoe ons daartegen het best te verweren. 

Met gepaste hoogachting, Jacob Veenhuysen, voorzitter

cc. aan de Raad van de gemeente Muiden
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