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College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden
En
Leden van de gemeenteraad van de gemeente Leusden

mtf-

't Erf 1,
3831 NA Leusden
Leusden, 16 april 2019
Onderwerp: niet voldoen verzoek tot handhaving tegen geparkeerde campers in woonwijk de Akkerhoeve;
Bijlagen; de mailwisseling tot nu toe!.
Geacht college en leden van de raad.
Op 28 maart 2019, 14:35 uur, heb ik per mail melding gemaakt van het feit dat er een 3-tal behoorlijk grote
campers stonden geparkeerd op parkeerplaatsen van het woonerf de Valkenhoeve. Ook heb ik dit gemeld
via "melding openbare ruimte", op 28 maart 2019, 14:44.
Een van de campers stond met de achterwielen geparkeerd in een door de gemeente aangelegde
groenstrook. Zelf was er begroeiing gesnoeid om deze camper aan de voorzijde niet te laten oversteken op
de openbare weg.
Deze mail is gericht aan het college , leden van de raad en de heer

boa.

Aangezien de 3 campers er op 1 april 2019, 13:56 uur, nog steeds op dezelfde plaats stonden geparkeerd,
heb ik dit feit wederom gemeld per mail aan het college, de leden van de raad en de heer
boa.

Het schertst mijn verbazing dat ik op 2 april 2019. 12:42 uur, een mailtje ontvang van de heer
dat hij er niet op zit te wachten dat ik hem rechtstreeks op de hoogte breng van een strafbaar feit en dat ik
dit maar moet melden op het emailadres qemeente(5)leusden.nl. Dit zijn overigens mijn woorden, voor
inhoud zie bijlagen. Voor mij niets nieuws, aangezien ik deze 2 mails ook via info@leusden.nl had
verstuurd. Inhoudelijk gaat hij niet in op de mailtjes van 28 maart 2019 en 1 april 2019.
Nog erger wordt het, omdat ik op 8 maart 23019, 09:44 uur, een mail ontvang van de dadendrang van de
heer
Hij heeft op 2, 4 en 5 april 2019 gecontroleerd! Hij wist al op 28 maart 2019 en op 1 april
2019 dat er een strafbaar feit, namelijk overtreden volgens APV gemeente Leusden 2013 van Artikel 5:11
Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen, lid 1: Het is verboden met een voertuig te rijden door een
park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen
of te laten staan. De camper was langer dan 6 meter, stond met de achterwielen in de groenstrook en er
was beplanting gesnoeid om dit gevaarte te kunnen parkeren! Zie voor deze overtreding ook Google-maps,
waar ook een camper is te zien op deze plaats, zie foto hierna.

'r f —
Deze reactie schoot mij helemaal in het verkeerde keelgat, zoals u kan lezen in mijn reactie
op deze mail, gedaan op 8 maart 2019, om 10:04 uur en om 10:56 uur.

Hoe is het mogelijk dat een zichzelf respecterend ambtenaar met droge ogen kan mailen dat
hij wel 3 keer is wezen controleren, maar dat hij dit wel respectievelijk 5 dagen en 1 dag
nadat de melding is gedaan doet. Kijken op een locatie die met enige fantasie vanuit het Huis
van Leusden is te zien. Ik vind dit bewonderenswaardig! Ware het niet zo, dat ik wel direct
door deze plichtsgetrouwe ambtenaar op de bon werd geslingerd en het mij € 105 heeft
gekost. Niet dat ik er op zit te wachten dat een ieder maar zo willekeurig een prent krijgt van
deze boa, maar dat er wel met gelijke maten moet worden gemeten. Zelfs als de boa de
overtreding op een presenteerblaadje krijgt aangereikt en er verzocht wordt repressief,
handhavend, op te treden en wordt dit niet adequaat gedaan. Wat is dan nog het nut dat de
burger een melding doet van onhoorbare zaken? Deze boa moet toch ook weten dat wanneer
hij kennis draagt van een strafbaar feit, hij hier wat mee doet, dan wel dit doorgeeft aan zijn
collega! Het is toch zijn taak en niet zijn taak om willekeurig gebruik te maken van zijn
discretionaire bevoegdheid, wanneer hem het uitkomt!
Nog groter is mijn verbazing wanneer ik op 15 april 2019, 16:05 uur, een mail ontvang van
mevrouw
, manager Beheer & Toezicht.
Ik heb nimmer een bericht aan haar gericht en waarom ik deze mail ontvang is mij dan ook
onduidelijk. Uitsluitend het college en de leden van de raad en de heer
hebben
bericht ontvangen om repressief te handhaven op strafbare feiten, zoals hiervoor door mij
genoemd, parkeren in de groenstrook!
In deze mail wordt geschreven dat een camper 7 dagen aaneengesloten op de openbare weg
mogen staan. Dat was niet het strafbare feit, maar het parkeren in de groenstrook met de
achterwielen van deze ruim 7 meter lange camper! Ook schrijft zij dat de heer
binnen de door de gemeente gehanteerde termijn heeft gereageerd en dat de werkwijze van
de boa zou zijn besproken met mij. Nimmer is er gesproken met haar om niet te handelen
wanneer ik een gerechtvaardigd en gemotiveerd verzoek tot handhaving doe! Dat zou
eten herinneren in een gesprek met mevrouw W. Tjebbes, dat
bijwoonde omdat de heer
zich communicatief niet had gedragen overeenkomstig de
regels van de gemeente en hier ook op is aangesproken door de gemeente.
Graag hoor ik van het college maar ook van de leden van de raad of het zinvol is om als
burger van deze gemeente strafbare feiten te blijven melden en zo j a , wat de werkwijze
beleid is van deze gemeente.
Immers wanneer er tot 2 x toe een melding wordt gedaan, met foto als bewijs, en er wordt
niets mee gedaan, het weinig zinvol is de hulp van de burger in te roepen om wanpraktijken
(nog) te melden.
Ik verzoek u mij mede te delen wanneer deze brief in de raadsvergadering zal worden
,
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mij schriftelijk te willen melden dat deze brief in goede orde is ontvangen.
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M Gmail
Parkeren in het groen en caravans op parkeerplaatsen
4 berichten
28 maart 2019 om 14:35
Aan;
Cc; jnfo@leusden.nl
Bcc:
Gemeente Leusden
t.a.v. College en de raadsleden van de gemeente Leusden,
en
de heer
BOA
Geachte lezer,
Als burger van de gemeente Leusden en als bewoner van de Akkerhoeve,
verzoek ik u repressief op te treden tegen foutparkeerders.
Gelijke monniken, gelijke kappen!!
Ik verzoek u dringend mij een reactie te geven op deze mail en ben
bereid tot nadere informatie of vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

28 maart 2019 om 14:36
Aan;
Cc; info@leusden.nl
Gemeente Leusden
t.a.v. College en de raadsleden van de gemeente Leusden,
en
de heer
, BOA
Geachte lezer,
Als burger van de gemeente Leusden en als bewoner van de Akkerhoeve,
verzoek ik u repressief op te treden tegen foutparkeerders.
Gelijke monniken, gelijke kappen!!
Ik verzoek u dringend mij een reactie te geven op deze mail en ben
bereid tot nadere informatie of vragen te beantwoorden.
Nu met foto, heden genomen!!!
Met vriendelijke groet,

et,

Op do 28 mrt. 2019 om 14;35 schreef
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

valkenhoeve - 20190328_122441.jpg
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9f7cc61b^
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28 maart 2019 om 15:30
Aan:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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1 april 2019 om 13:56
Aan:
Cc: "
Bcc
College van B en W's van de gemeente Leusden
en
leden van de raad van de gemeente Leusden
en
BOA gemeente Leusden
Ls.,
Zie ook zaaknummer L209038
Hierbij een foto van vandaag, welke is genomen van de camperplaats "De Valkenhoeve" te Leusden.
De straat is ingericht als woonerf!!!!
Optreden gewenst ingevolge de regels in de APV van de gemeente Leusden.
Analoog aan vorige mail verzoek ik het college, de leden van de raad en

een reractie, zowel ambtelijk als bestuurlijk dus!!

Op do 28 mrt. 2019 om 14:36 schreef
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9f7cc61bc0&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7836731090649190602&simpl=msg-a%3Ar-25272...
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Melding Openbare Ruimte

Zaaknummer L209038
Datum 28-03-2019
Tijd 14:44:11

Uw gegevens
Persoonsgegevens
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Huisnummeraanduiding
Locatieomschrijving

LEUSDEN

Postcode
Woonplaats

LEUSDEN

Aanvullende gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
De melding

Zaaknummer L209038

Pagina 2 van 5

Meldinggegevens
Waar gaat uw melding
over?

Verkeer en bestrating

Beschrijving
Gemeente Leusden t.a.v. College en de raadsleden
van de gemeente Leusden, en de heer
Geef een duidelijke
omschrijving van uw
melding.

BOA

Geachte lezer, Als burger van de gemeente Leusden en
als bewoner van de Akkerhoeve, verzoek ik u repressief
op te treden tegen foutparkeerders. Gelijke monniken,
gelijke kappen!! Ik verzoek u dringend mij een reactie te
geven op deze mail en ben bereid tot nadere Informatie of
vragen te beantwoorden.

Heeft u persoonlijk last van
de schade of overlast?
Omschrijving van de
persoonlijke last.

Ja
Irritatie en ongelijkheid van behandeling!!!

De locatie

Zaaknummer L209038

Pagina 3 van 5

Locatie van de melding
Woonplaats

Leusden

Straat

Valkenhoeve

Ter hoogte van

fiets-voetgangerspad vanuit dorp naar de Valkenhoeve.

Locatie

Bijlagen
Bijlagen
Wilt u bijlagen meesturen?

Zaaknummer L209038

Ja, ik stuur de bijlagen digitaal

Pagina 4 van 5

Toevoegen
Toegevoegde bestanden:
Bijlage(n) *

Zaaknummer L209038
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Gma'
Melding openbare ruimte
2 berichten
gemeente@leusden.nl <gemeente@leusden.nl>
Aan:
Geachte heer/mevrouw

28 maart 2019 om 14:44

,

Wij hebben uw melding openbare ruimte ontvangen. U vindt het ingevulde formulier in de bijlage van dit e-mailbericht.
Uw melding is geregistreerd onder het volgende zaaknummer: L209038
Bewaar dit nummer zorgvuldig. Bij correspondentie met de gemeente over uw melding kunt u hierom worden gevraagd.
Met vriendelijke groet.
Gemeente Leusden

m
0

meldlng_openbare_rulmte_L209038.pdf
438K
1 april 2019 om 13:49

Aan: gemeente@leusden.nl
Zaaknummer:

L209038

Graag deze foto van "camping Valkenhoeve", speciaal voor campers toevoegen!!

Met v r i e n d e l i j k e groet,

Op do 28 mrt. 2019 om 14:44 schreef <gemeente@leusden.nl>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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Gmail - Melding L209391

Melding L209391
3 berichten
Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>
Aan:

8 april 2019 om 09:44

Geachte heer

Naar aanleiding van uw melding L209391 heb ik de volgende constateringen gedaan:
Op 2 april 2019 heb ik twee campers geconstateerd.
Op 4 april 2019 heb ik een camper geconstateerd.
Op 5 april 2019 heb ik geen campers geconstateerd.
Aangezien er op 5 april 2019 geen campers zijn geconstateerd, is de regel van de APV omtrent campers niet overtreden.

Ik blijf deze locatie in de gaten houden en zal zo nodig handhaven overtreden indien de regelgeving van de APV wordt overtreden.

Met vriendelijke groet,
buitengewoon opsporingsambtenaar
Gemeente Leusden | 't Erf 1, 3831 NA | Postbus 150, 3830 AD | Leusden | Tel: 14 033 | gemeente@leusden.nl | www.leusden.nl

Van: Gemeente Leusden

Verzonden: dinsdag 2 april 2019 12:42
Aan:
Onderwerp: L209038 en L209391

Geachte heer

Uw e-mail van donderdag 28 maart 2019 is geregistreerd onder zaaknummer: L209038.
Uw e-mail van maandag 1 april 2019 is geregistreerd onder zaaknummer: L209391.

Aangezien beide zaken hetzelfde onderwerp betreffen, zet ik zaaknummer: L209038 op afgehandeld en zal ik de zaak verder behandelen
onder zaaknummer: L209391. Uw e-mail van 28 maart en de daar bijhorende foto is toegevoegd aan zaaknummer: L209391.

Tevens verzoek ik u vriendelijk in het vervolg uw melding te sturen naar gemeente@leusden.nl en geen gebruik te maken van mijn
persoonlijke e-mailadres. Dit is noodzakelijk voor een goede registratie van uw melding. Ook kan uw melding niet direct opgepakt worden
als u dit naar mijn persoonlijke e-mailadres stuurt en ik heb vakantie. Indien u gebruikt maakt van het algemene e-mailadres kan mijn
collega BOA de melding oppakken.

Met vriendelijke groet,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9f7cc61bc0&view=pt&searc
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buitengewoon opsporingsambtenaar
Gemeente

Leusden I 't Erf 1, 3831 NA | Postbus 150, 3830 AD | Leusden | Tel: 14 033 j gemeente@leüsden.nl 1 www.leusden.nl

Van:
Verzonden: maandag 1 april 2019 13:57
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Parkeren in helgroen en caravans op parkeerplaatsen

College van B en W's van de gemeente Leusden
en
leden van de raad van de gemeente Leusden
en
, BOA gemeente Leusden

L.s.,

Zie ook zaaknummer L209038

Hierbij een foto van vandaag, welke is genomen van de camperplaats "De Valkenhoeve" te Leusden.
De straat is ingericht als woonerf!!!!

Optreden gewenst ingevolge de regels in de APV van de gemeente Leusden.

Analoog aan vorige mail verzoek ik het college, de leden van de raad en

een reractie, zowel ambtelijk als bestuurlijk dus!!

Met vriendelijke groet,

Op do 28 mrt. 2019 om 14:36 schreef
Gemeente Leusden
t.a.v. College en de raadsleden van de gemeente Leusden,
en
de heer Tichelaar, BOA
Geachte lezer,

h

Als burger van de gemeente Leusden en als bewoner van de Akkerhoeve,
verzoek ik u repressief op te treden tegen foutparkeerders.
Gelijke monniken, gelijke kappen!!
ttps //mail.google.com/mail/u^
:
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Ik verzoek u dringend mij een reactie te geven op deze mail en ben
bereid tot nadere informatie of vragen te beantwoorden.

Nu met foto, heden genomen!!!
Met vriendelijke groet,

Op do 28 mrt. 2019 om 14:35 schreef
Gemeente Leusden
t.a.v. College en de raadsleden van de gemeente Leusden,
en
de heer Tichelaar, BOA
Geachte lezer,
Als burger van de gemeente Leusden en als bewoner van de Akkerhoeve,
verzoek ik u repressief op te treden tegen foutparkeerders.
Gelijke monniken, gelijke kappen!!
Ik verzoek u dringend mij een reactie te geven op deze mail en ben
bereid tot nadere informatie of vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Deze e-mail is persoonlijk. Ga voor onze volledige disclaimer naar https://www.leusden.nl.

8 april 2019 om 10:04
Aan: Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>, gemeente@leusden.nl
Cc:
Gemeente Leusden
coiiege van burgemeester en wethouders
en
de leden van de raad van de gemeente Leusden
en
de heer A.P. Tichelaar, boa
Geachte college, leden van de raad en de heer
Wanneer u adequaat had gereageerd op mijn mail, dan had u de overtredingen kunnen waarnemen.
U heeft zich nu niet gedragen als iemand die bevoegd is op te treden en kennis draagt van een strafbaar feit.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9f7cc61bc0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1630231057646371520&simpl=msg-f%3A16302310...
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De foto's waren duidelijk en de overtredingen waren ook zichtbaar op de foto's. Kortom u heeft niet willen optreden tegen dit feit.
Immers op 28 maart en op 1 april, geen grap,is door mij de overtreding geconstateerd. Dan had u, zoals u schrijft in uw mail, dit door moeten
geven aan uw collega BOA.
,
Wanneer u op donderdag, vrijdag en op maandag geen aandacht besteed aan mijn mail van de overtreding, dan beticht ik u van plichtsverzuim
of willekeur.
Beiden zijn even erg!!!!!
Wanneer de gemeente niet reageert, adequaat, dan laat de gemeente haar burgers in de steek.
Ook ben ik van mening dat u zich niet kwijt van uw taak,wanneer u als beëdigd BOA kennis draagt van een strafbaar feit, u hier met tegen
optreedt.
Dit neem ik u zeer kwalijk!!!
Wat heeft het voor zin nog wanneer de burger ten dienste staande ambtenaren hun taak niet goed, juist vervullen???
Graag verneem ik van het college en de leden van de raad een inhoudelijke reactie.
Met vriendelijke groet,

Op ma 8 apr. 2019 om 09:44 schreef Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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Cc:
L.s.,
Dat ik de woorden van "betichten van plichtsverzuim" heb gebruikt, betreur ik en neem deze dan ook hierbij terug! Ze zijn uit emotie gedaan.
Dit is onjuist en daarvoor mijn excuses.
Het komt omdat ik vorig jaar deze melding ook al had gedaan en de camper zelfs op Google Maps te zien is.
Op ma 8 apr. 2019 10:04 schreef
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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Gmail - Ontvangstbevestiging

G m a i l

Bertus Voerman <bertus.voerman@gmall.com>

Ontvangstbevestiging
1 bericht
Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>
Aan:

8 april 2019 om 10:02

Geachte heer / mevrouw

Uw e-mail is ontvangen door de gemeente Leusden en zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de juiste afdeling.
U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag.

Deze ontvangstbevestiging is automatisch verstuurd. U kunt hier niet op reageren.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leusden

Gemeente Leusden | 't Erf 1, 3831 NA | Postbus 150, 3830 AD | Leusden | Tel; 14 033 | gemeente@leusden.nl | www.leusden.nl

Deze e-mail is persoonlijk. Ga voor onze volledige disclaimer naar https://www.leusden.nl.
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G m a i l

Ontvangstbevestiging
1 bericht
Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>
Aan:

8 april 2019 om 10:56

Geachte heer / mevrouw

Uw e-mail is ontvangen door de gemeente Leusden en zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de juiste afdeling.
U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag.

Deze ontvangstbevestiging is automatisch verstuurd. U kunt hier niet op reageren.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leusden

Gemeente Leusden | 't Erf 1, 3831 NA | Postbus 150, 3830 AD | Leusden | Tel: 14 033 | gemeente@leusden.nl | www.leusden.nl

Deze e-mail is persoonlijk. Ga voor onze volledige disclaimer naar https://www.leusden.nl.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9f7cc61bc0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1630235602933026050&simpl=msg-f%3A16302356...
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

gemeente@leusden.nl
maandag 15 april 2019 16:05

Bijlagen:

FW Parkeren in het groen en caravans op parkeerplaatsen.msg

Algemeen

Geachte heer Voerman,
Met u is naar aanleiding van eerdere meldingen, eerder gesproken over de werkw
nze BOA's. Er is
niet altijd gelegenheid om direct te reageren op meldingen van bewoners. De heer Tich
binnen de
door ons gehanteerde periode een reactie gegeven op uw bericht.
Campers mogen 7 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Zoals door de heer Tichelaar is
aangegeven is er geen overtreding geconstateerd.
Uw eventuele reactie op dit bericht graag via pemeente@.leusden.nl. Wilt u hierbij uw zaaknummer
L209391 vermelden?
Met vriendelijke groet,
Manager Beheer & Toezicht
Gemeente Leusden] 't Erf 1, 3831 NA| Postbus 150, 3830AD| Leusden| Tel: 14
033| gemeente(a),leusden.nl| www.leusden.nl

