
 
Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com>  
Verzonden: zaterdag 27 november 2021 14:33 
Onderwerp: FW: bezoek 30 september besluit voor 1 november ‐STATUS . Kamelenspoor 375 carport  

 
 
Beste Gemeenteraadsleden, Gemeentemedewerkers, Burgemeester en overige 
belanghebbende. 
 
Kunt u mij aangeven hoe en waar ik moet zijn om de gemeente te doen bewegen eens een 
besluit of in ieder geval een onderbouwd antwoord te geven op mijn reguliere aanvraag die 
nu al 1 jaar loopt, van mijn kant moet ik maar blijven vragen om antwoorden of reacties, als 
ik de voorgeschreven richtlijnen nalees is de gemeente op alle vlakken in gebreke. (Geen of 
te late behandeling 's bericht en op mijn E‐mails en vragen, enzovoort) 
 
Zelfs als er een datum beloofd wordt komt er geen besluit die schriftelijk is onderbouwd, zie 
onderstaande correspondentie en het inmiddels gevulde dossier van de gemeente. 
 
Moet het nu echt nodig zijn de Nationale ombudsman wederom in te schakelen of de Sociale 
media op te gaan zoeken, of misschien wel om andere wegen te benaderen? 
 
U begrijpt dat ik er een beetje moedeloos van wordt. Zoals eerder uitgelegd is mijn vraag 
geheel toekomstgericht CO2 besparend, milieuvriendelijk en Europees verantwoord, en zelfs 
voor het parkeerprobleem in de gemeente oplossend, en ook in de mondelinge gesprekken 
(uw eigen college en medewerkers) mondeling positief benaderd, echter is er niemand in uw 
Gemeente die een gerechtelijk en onderbouwd positief of negatief besluit neemt. 
 
Als inwoner van de gemeente kan je hier dus geen enkele kant mee op (bezwaar maken, 
Nationale ombudsman inzetten, of om hogerop een besluit proberen te laten nemen) er 
moet een onderbouwde beslissing van de Gemeente overlegd worden. 
 
Mocht het zo zijn dat er wel vergaderd en of intern overleg gepleegd wordt laat het mij dan 
aub weten en laten we wederom weer een termijn stellen van 1 week vanaf nu. 
 
Ik hoor graag wat de status is. 
 
Met vriendelijk groet 
 
Hans van Leusden 
 
Kamelenspoor 375 
 
3605 TC Maarssenbroek. 
 
Mob:0644754091 
 
 

 



Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:51 
Aan: trijntje.de.kraker@stichtsevecht.nl <trijntje.de.kraker@stichtsevecht.nl>; Info, Gemeente 
Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: bezoek 30 september besluit voor 1 november ‐STATUS . Kamelenspoor 375 carport  
  
 
Beste Trijntje de Kraker  
 
Ik lees dat jij Judith vervangt. 
 
Graag reactie op onderstaande e‐mail. 
 
Groet Hans van Leusden  
Kamelenspoor 375 
3605TC Maarssenbroek 
 

 
Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:48 
Aan: Thijssen, Judith <Judith.Thijssen@stichtsevecht.nl>; Spit, Rob <Rob.Spit@stichtsevecht.nl>; Info, 
Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: bezoek 30 september besluit voor 1 november ‐STATUS . Kamelenspoor 375 carport  
  
Beste Judith/ Rob 
 
 
Kunt u de status doorgeven van mijn aanvraag. 
 
 
Ik sta op het punt om zonnepanelen met eventueel een standaard carport aan te schaffen 
met namelijk nog de huidige prijzen, er wordt mij medegedeeld dat de zonnepanelen qua 
prijs drastisch omhooggaan (grotere vraag en nieuwe technieken) 
 
 
Ik hoor graag binnen 1 week wat de beslissing zal zijn. 
 
 
Groet Hans van Leusden 
Kamelenspoor 375 
3605TC Maarssenbroek 
 

 
Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 17:16 
Aan: Thijssen, Judith <Judith.Thijssen@stichtsevecht.nl>; Spit, Rob <Rob.Spit@stichtsevecht.nl>; Info, 
Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: bezoek 30 september besluit voor 1 november ‐aanvraag en reactie op aanvragen 
en meeting. Kamelenspoor 375 carport  



  
Beste Judith/ Rob 
 
Helaas moet ik weer betreuren dat er wederom geen reactie vanuit de Gemeente is 
gekomen. 
 
Zie onderstaand de communicatie mail. 
 
Vandaag meerdere keren telefonisch getracht hebbende contact te leggen met de 
Gemeente en met Dhr. Spit (en zijn  voice‐mail meerdere malen te hebben ingesproken daar 
hij deze niet heeft aangepast en nog op afwezig staat?) 
 
Rest mij niets anders dan wederom via andere wegen te proberen de Gemeente een besluit 
te laten nemen op mijn aanvraag ‐ aankoop Gemeentegrond of recht van overpad te 
verkrijgen van deze groenstrook. 
 
Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Hans van Leusden 
Kamelenspoor 375 
3605TC Maarssenbroek. 
 
 
 
 

 
Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com> 
Verzonden: zondag 24 oktober 2021 12:52 
Aan: Spit, Rob <Rob.Spit@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Re: bezoek 30 september  
  
Beste Rob 
 
Ik ga ervanuit dat er voor 1 november een besluit genomen wordt, om even terug te komen 
op mijn aanvraag in de bijlage de optie 2 hiervan, deze staat nog steeds in behandeling en 
dat is iets wat ik niet begrijp ook deze vergunning ‐ aanvulling, zijn de termijnen allang 
verstreken. 
 
In de bijlage een snapshot van de aanvraag. 
 
Hopende op een spoedige reactie. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Hans van Leusden  
 



Kamelenspoor 375. 

 
Van: Spit, Rob <Rob.Spit@stichtsevecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 08:18 
Aan: 'hans vanleusden' <vanleusden10@msn.com> 
CC: Thijssen, Judith <Judith.Thijssen@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: bezoek 30 september  
  
Geachte heer van Leusden, 
Dank voor uw bericht., We streven er naar om voor 1 november een besluit te nemen op uw verzoek. 
Dat heeft mede te maken met de noodzakelijke afstemming met wethouders. 
Met vriendelijke groet,  
Rob Spit | Programmamanager Fysiek Domein a.i. 
06 13 73 30 65 
  
  
  
Van: hans vanleusden <vanleusden10@msn.com>  
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 17:10 
Aan: Spit, Rob <Rob.Spit@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Re: bezoek 30 september 
  
Bedankt voor uw bericht en positieve inbreng. 
Graag zou ik een termijn willen vebinden aan het besluit ,daar het al een lange periode 
lopende is(bijna 1 jaar) en ik op het punt sta om mijn bestaande zonnepanelen uit te breiden 
met extra panelen . 
Ik zelf denk aan 1 week na deze mail . Mocht u er anders over denken hoor ik dit graag. 
Groet Hans van Leusden 
  
Op 12 okt. 2021 14:52 schreef "Spit, Rob" <Rob.Spit@stichtsevecht.nl>: 
Geachte heer Van Leusden,  
  
Zoals beloofd stuur ik u hierbij een bevestiging van mijn bezoek aan u op 30 september jl.. 
  
Tijdens mijn bezoek, donderdag 30 september begin avond, hebt u mij uitleg gegeven van uw 
wens om uw schuur te verbouwen tot carport waar u uw elektrische auto kunt parkeren en 
opladen. In de buurt is één parkeerplaats aanwezig met een laadpaal maar deze parkeerplaats 
is altijd bezet. 
U gaf aan dat u zeer milieubewust bent en graag uw steentje bijdraagt door onder meer 
elektrisch te rijden en stroom op te wekken met behulp van zonnepanelen.  
Om de carport straks te kunnen gebruiken moet u een smalle groenstrook passeren die aan de 
achterkant van de huizen is aangelegd. Deze groenstrook wordt door meerder bewoners in de 
buurt gebruikt om de achterzijde van het huis te bereiken via een door de bewoner zelf 
aangelegd tegelpad. U bent bereid om de passage door de groenstrook zo groen mogelijk in te 
richten. Ook bent u bereid om de carport te voorzien van een groene wand. 
Van de huidige situatie ter plekke heb ik een foto gemaakt. 
Op het einde van het gesprek heb ik u aangegeven dat ik het initiatief positief waardeer en de 
ingewonnen informatie zal laten betrekken bij het uiteindelijk besluit dat hopelijk snel 
genomen kan worden.  
  
Met vriendelijke groet,  



Rob Spit | Programmamanager Fysiek Domein a.i. 
06 13 73 30 65 
   



 
  
  
 


