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Uw brief dd 24 juni 2014 dwangsommen 

Geachte dames en heren, 

Wij ontvingen van u bovengenoemd schrijven en berichten u het volgende. 

U ziet de zaken als afgehandeld omdat u beide rechthebbenden ziet als één partij. 
Dit is naar onze mening niet juist. 

Met kenmerk 13uit027487 ontving de heer M.R.Honig op 22 april 2013 van u een 
schrijven inzake vestiging voorkeursrecht op een perceel gelegen bij. Plein 15, 1861 
JX Bergen kadastraal bekend gemeente Bergen sectie C nummer 4022 groot 6 jņ2, 
terwijl op 17 mei 2013 mevr. W.J.Alkema een aanschrijving ontving voor een perceel 
gelegen aan Plein 15, kadastraal bekend sectie C nummer 2074 groot 39 m2. 
Twee rechthebbenden met ieder een perceel gelegen resp. bij en aan Plein 15 met 
twee verschillende kadastrale nummers. Feitelijk dus twee partijen die, op dat 
moment ook door de Gemeente Bergen, niet als één partij worden gezien. 

Op 29 mei 2013 werden, gezien het voorgaande, afzonderlijke bezwaarschriften bij u 
ingediend. Vervolgens heeft de raad op 6 maart 2014 per bezwaarschrift een besluit 
genomen c.q. de dwangsommen verbeurd verklaard. 
Dat beide rechthebbenden verzochten de dwangsom op dezelfde rekening over te 
maken is o.i. niet relevant. 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u beleefd de verschuldigde dwangsom alsnog 
p o. te doen overmaken op het bij u bekende rekeningnummer. 
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