
B「andgangen zijn onverha「de of semi-Ve「ha「de wegen of paden. ln gevai van een caiamiteit moeten deze

doo「 huIpdiensten k==nen WO「den gebruikt en kunnen deze ook dienen te「 ontvluchting van aanliggende

Pe「CeIen. Een b「andgang heeft een minimale b「eedte van 3,5 mete「 en een obstakeIvrije hoogte van

minimaa1 4 meter.

De inrichting van de brandgangen is gericht op de toegang voo「 hulpdiensten en/of het ontvIuchten bij

Calamiteiten. Daa「Om mOgen OP g「Ond met deze bestemming geen bouwwe「ken staan, ZOaIs een

SChuurtje of een vaste e「fafscheiding. Voo「 het plaatsen van een te openen hekwerk (OP de erfscheiding)

kan weI een omgevingsve「guming wo「den ve「ieend. De bouwhoogte daarvan mag niet meer zijn dan 2,5

mete「.

Hoe u de brandgang in「icht bepaaIt u zelf. U moet e「 wel voo「 zo「gen dat de b「andgang aan

bovenstaande eisen voIdoet.

Kosten uitvoering we「kzaamheden

AIs u zich uite冊jk v6d両februa「i 202O aanmeidt met een pIan voo「 het uitvoe「en van de we「kzaamheden,

dan zijn wij nog steeds be「eid de kosten en uitvoering voo「 onze rekening te nemen. Het is daarvoo「 nodig

dat u op tijd sch「iftelijk of per e-ma= akkoo「d gaat met het uitvoeren van de we「kzaamheden doo「 de

gemeente.

Het heeft onze voorkeur aIs u gezamenIijk met uw bu「en aan dezeifde b「andgang een pIan indienl, AIs dat

niet mogelijk is, dan kunt u zich ook individueeI aanmeIden.

WiIt u zich aanmeIden met een plan of hebt u vragen ove「 de uitvoe「ing? Neemt u dan contact op met de

hee「 R. Bu「ge「 via teIefoonnummer (0548) 854669 of e-ma仕burge「@r蒔Sen-holten.ni.

Toegangspaden

In het bestemmingsplan is ook ge「egeId waar de bestaande toegangspaden aan moeten voldoen, ZOdat

deze doo「 de hulpdiensten geb「uikt kunnen wo「den. Dat is ge「egeld in de bestemming `Ve「kee「 -

Toegangspad’. Ook dat artikei is als b申age bijgevoegd.

Voo「aankondiging Iast onder dwangsom

lk heb de bevoegdheid om bij ove巾eding van het bestemmingspIan een lasくOnde「 dwangsom op te

leggen (artike1 5:32 AIgemene wet bestuursrecht en artike1 125 Gemeentewet〉.

AIs u het gedeeite van uw perceel of percelen met de bestemming `Verkeer - Brandgang’op l aprii

2020 niet zodanig hebt inge「icht dat het aan de regels van het bestemmingspIan voldoet, ben ik

Van Plan u een eenmaIige last onder dwangsom op te leggen van C 50-000,一. Daa「bij ben ik van pIan

een korte he「steltermijn te hante「en, ZOdat de brandgang nog voor het begin van het volgende d「Oge

Seizoen gereaiiseerd is.

ZienswりZe

ik stel u in de geiegenheid uw zienswijze kenbaar te maken tegen mijn voo「nemen u een last onder

dwangsom op te leggen (artike1 4:8 Aigemene wet bestuu「S「eCht). U kunt dit binnen 2 weken na de

VerZenddatum of uitreiking van deze brief doen, mOnde=ng of -bij voorkeu「- SCh珊eiijk. Uw schrifteiijke

Zienswijze kunt u richten aan het co=ege van bu「gemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus

244, 746O AE in Rijssen. Voo「 het mondeling kenbaa「 maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen

met de heer M. Dijkstra. Zijn gegevens vindt u hie「0nder.

Aankoop of onteigening

Ik ga er vanuit dat u het g「Ote beiang van de b「andgangen voo「 de b「andve=igheid in De Bo「keld inziet en

het deel op uw pe「ceeI bimen de gestelde te「mijn 「ealiseert. AIs u dat niet doet en ook de handhaving niet

tot het gewenste resuitaat leidt, dan zijn wij in het uiterste gevai genoodzaakt de grond van u aan te kopen

Of een onteigeningsp「OCedu「e in gang te zetten. Dat zou betekenen dat u ook de zeggenschap ove「 de

inrichting van de brandgang ve硝est. ik hoop dat het niet zove「 hoeft te komen.


