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Dhr. AA. B. Oostdijck en mevr. H. Stienstra
Laaghalerveen 27
9414VH Hooghaler
Aan het leden van de Provinciale Staten wan Drenthe,
Betreft:
Ontsluiting bosperceel, gelegen aan de Driesweg t Assen.
Kadastraal: kavel 103.004, gemeente Assen, sectie AD, nummer 50 (kaart 1)
De Driesweg, gelegen in de gemeente Assen, is een openbare weg en deze weg is
een ontsluitingsweg naar de ingang wan het betreffende perceel, bekend als
kavel 103.004, gemeente Assen, sectie AD, nummer 50.
Sinds enige t i j d is het betreffende stukje Driesweg afgesloten door een hek,
met een bord verboden toegang, welke vrijelijke toegang naar de ingang wan het
betreffende perceel belemmerd.
Het perceel is in 1997 door ons aangekocht en was volgens de kadastrale kaart
(kaart 2) gelegen aan de Polweg, een openbare weg en na de ruilverkaveling is dit
in Driesweg omgedoopt.
Aangezien na 1 jaar, volgens de Wegenwet artikel 4 e.v., de mogelijkheid bestaat
dat dit stuk Driesweg aan de openbaarheid kan worden onttrokken
oorgoed
af te sluiten, zien wij ons genoodzaakt te eisen dit hek te verwijder
of nac
achteren te verplaatsen, zodat de vrije toegang voor het betreffende perceel,
voor wie dan ook, mogelijk b l i j f t .

Hoogachtend,
AA.B. Oostdijck e i H. Stiens ra

Kopie gestuurd naar het college wan B A W van de gemeente As;
Bijlage: kaart 1 huidige kadastrale kaar
Kaart 2 kadastrale kaart 1997
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Deze naart is noorogericnt
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