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Vooraankondiging last onder bestuursdwang
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Onze toezichthouders hebben geconstateerd dat dit voertuig, een donkerblauwe BMW met kenteken
EXO3UVC,
al zeker enkele maanden op deze locatie aan de Elsterendijk is gestald.

Dit voertuig is ernstig verwaarloosd en verkeert in een dusdanig slechte staat van onderhoud dat
deze
rijtechnisch op dit moment niet geschikt is om de weg op te rijden.
Wij wijzen de rechthebbende van dit voertuig erop dat het laten staan van dit voertuig een overtreding
oplevert
van het bepaalde in artikel 5:5, eerste lid, van de APV van de gemeente Bergen, waar wij de
rechthebbende van
dit voertuig verantwoordelijk voor houden.
Middels dit aanplakbiljet maken wij bekend dat wij voornemens zijn een last onder bestuursdwang op
te leggen
die erop neerkomt dat wij dit voertuig zullen wegslepen op kosten van de rechthebbende van dit
voertuig. Indien
er niet-tijdig wordt betaald voor de kosten dient er rekening mee gehouden te worden dat de auto
wordt verkocht
om de kosten uit te voldoen. Alvorens wij hiertoe overgaan, stellen wij de rechthebbende van dit
voertuig in de
gelegenheid om het voertuig voor 24 juni 2019 te verwijderen.
Mogelijkheid om zienswijze in te dienen
Op grond van het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht bieden wij u de
mogelijkheid om
uw zienswijze, ten aanzien van ons voornemen om aan u een last onder dwangsom op te leggen,
mondeling of
schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij betrekken uw zienswijze vervolgens bij onze afweging of we
al dan
niet een last onder dwangsom opleggen.
Uw zienswijze dient uiterlijk 20 juni 2019 door ons te zijn ontvangen. Schriftelijke zienswijzen kunt u
richten
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, postbus 140, 5854 ZJ te
Bergen
(L.). Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer S.N.J. Kerkhoff van de afdeling
Ruimtelijk Domein. Hij is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0485 — 348 372.
Hoogachtend,
Namen het college van burgemeester en wethouder
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Afdelingsmanager Ruimtelijk Domein
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen
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