
 
 

Nieuwstadt, 7 mei 2009 

 
Aan:  het college van B en W, 
  de gemeenteraad van Echt-Susteren 
  Nieuwe Markt 55 
  6101 CV Echt 
Van:  Stichting De Groene Sporenwolf 
  Vlonderstraat 13 
  6118 CZ Nieuwstadt 
Betreft: illegaal bouwwerk te Nieuwstadt 
 
Edelachtbare dames en heren, 
 
Sedert enige tijd wordt de landelijke huisweide van Huize Witham in de 
kern Nieuwstadt ontsiert door een behoorlijk uit de kluiten gewassen 

reclamebord dat blijkbaar tot doel heeft 
potentiële kopers over de streep te 
trekken voor een van de aldaar geplande 
en zeer omstreden woningen. 
 
Naar onze mening is voor dit soort grote 
objecten een bouwvergunning vereist. 
Navraag heeft ons echter geleerd dat een 
dergelijke vergunning door de gemeente 
Echt-Susteren nooit verstrekt is. Sterker, 

die benodigde bouwvergunning is door de bewuste projectontwikkelaar, 
die voornemens is de groene long van Nieuwstadt te gaan verwoesten, 
zelfs nooit aangevraagd. Hier is dus sprake van een illegaal bouwwerk. 
 
Als Stichting De Groene Sporenwolf verzoeken wij u met de 
grootst mogelijke aandrang om ogenblikkelijk handhavend op te 
treden en het illegale object per omgaande te doen verwijderen. 
Mocht de eigenaar niet willen voldoen aan dat gerechtvaardigd 
verzoek dan dient de gemeente Echt-Susteren zelf tot actie over te 



gaan en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de 
wetsovertreder. Achteraf legaliseren door alsnog de benodigde 
vergunning te verstrekken is voor ons onbespreekbaar en dient 
dat ook voor de gemeente Echt-Susteren te zijn. Legalisering 
achteraf betekent immers dat de gemeente in de toekomst bij 
soortgelijke overtredingen geen poot meer heeft om op te staan. 
Voor de gemeente Echt-Susteren ligt hier een uitgelezen kans om 
duidelijk te maken dat het handhavingsbeleid niet slechts een 
papieren tijger is maar dat dit in de praktijk ook ten uitvoer wordt 
gebracht. 
 
In afwachting van een reactie per omgaande, verblijft met vriendelijke 
groet, namens Stichting De Groene Sporenwolf, 
 
Wil Klinkers, secretaris 
Vlonderstraat 13 
6118 CZ Nieuwstadt      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


