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Beste heer P. Bakx,

In uw brief van 5 januari 2017 stelt u ons vragen over Scheidingsmuur Dumontsdreef. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Valt deze authentieke scheidingsmuur, gezien zijn ligging, onder beschermd stadsgezicht?
Antwoord:
Ja, deze scheidingsmuur aan de Dumontsdreef draagt bij aan de uitstraling van het beschermde stadsgezicht.

2. Wie is de eigenaar van deze muur?
Antwoord:
Bij de scheidingsmuur aan de Dumontsdreef scheidingsmuur is er sprake van meerdere eigenaren. De muur grenst 
aan één zijde aan de openbare weg waarbij de gemeente eigenaar is. Aan de ander zijde van de muur is sprake van 
een WE (vereniging van eigenaren).

3. Kan deze muur gerestaureerd/hersteld worden zodat er een mooie deugdelijke afscheiding ontstaat?
Antwoord:
Ja, in principe kan deze muur hersteld worden. Echter hiervoor is toestemming nodig van alle eigenaren. Tijdens de 
uitvoering van het Pleinenplan is bij de reconstructie van onder andere de Dumontsdreef, uitvoerig onderzoek gedaan 
om deze muur te herstellen en te verlengen. Helaas kon op dat moment geen overeenstemming worden bereikt met 
alle eigenaren.

4. Kunt en wilt u zorgdragen voor een goede oplossing in deze?
Antwoord:
Wij zullen de muur laten beoordelen om te bepalen of er sprake is van een onveilige situatie. Indien dit het geval is 
zullen wij passende maatregelen nemen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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