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" Het "Gele Huis" 
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Blijkens een bericht in het 
Limburgs Dagblad van 21 ja
nuari j.l. heeft het college van 
b&w actie ondernomen te
gen de kleurstelling van het 
schilderwerk aan de woning 
Dorpsstraat 40 in Bingelrade. 
Het schilderwerk in de kleu
ren licht geel en blauw is vol-
gens het college van b&w 
niet acceptabel. De kleurstel
ling is uiteraard sterk afhan
kelijk van persoonlijke voor
keuren. Naar mijn oordeel 
ziet de woning er echter keu
rig uit, de kleurstelling mis-
staat geenszins en past ove
rigens zeer wel in deze om
geving. 
Uit het krantenartikel blijkt 
verder dat het college van 
b&w de bewoonster in over-

weging heeft gegeven alsnog een 
"vergunning" aan te vragen, welke 
"vergunning" vervolgens werd ge
weigerd. Dit betekent dat de be
woonster naar het oordeel van het 
college van b&w gehouden zou zijn 
de woning opnieuw en wel in een 
witte kleur te schilderen. 

Deze gang van zaken geeft mij 
aanleiding tot het stellen van de 
volgende vragen: 
1. wat voor soort vergunning is vol
gens het college van b&w nodig 
voor het schilderen van een wo
ning? 
2. waarom is de aanvraag om ver
gunning en de weigering daarvan 
niet conform wettelijk voorschrift 
gepubliceerd in het Onderbanken
Journaal? 
3. op grond van welk wettelijk voor
schrift is voor het schilderen van 
een woning een vergunning ver
eist? 
4. is de bewoonster in de beschik
king tot weigering van de vergun
ning, zoals dat in de wet is voorge-

het schilderen van een woning, ten
zij het om een beschermd monu
mentaal pand gaat, in het geheel 
geen vergunning nodig. Ik zou in 
ieder geval niet weten wat voor ver
gunning het college van b&w hierbij 
op het oog heeft. Naar mijn mening 
is het college van b&w, bij gebreke 
van een daartoe strekkende wette
lijke bevoegdheid, niet gelegiti
meerd om een vergunning van wel
ke aard ook te eisen en derhalve 
evenmin bevoegd om op grond 
daarvan dwangmatîg op te treden. 

Ik zou de bewoonster dan ook aan
raden in ieder geval nog even te 
wachten met het opnieuw schilde
ren van de woning totdat het colle
ge van b&w ter zake meer duide
lijkheid heeft gegeven. De ge
meenteraad is van het voorgaande 
in kennis gesteld, zodat het college 
van b&w zich ter zake van dit op
treden in het openbaar kan verant
woorden. 

J. Veltmans, 
Past. Brounsstraat 36 Schinveld 

Activiteiten 
bezoekerscentruin 
Brunssummerheide 
-Woensdag 1 maart vanaf 14 uur 
middag voor kinderen van 4 Vm 
12 jaar. Thema: sprookjes en Ie· 
genden over de Brunssummerhei
de. Entree voor leden f 2,50, voor 
niet-leden 3,50. Aanmelden is no
dig via 045·5630355. 

-Van 1 maart Vm 31 augustus be
steedt de expositie 'De bij en wij' 
uitvoerig aandacht aan bijen en de 
bijenteelt. 

- Donderdag 2 maart dialezing 
over amfibieën, reptielen en de 
paddentrek. Aanvang 20 uur, zaal 
open 19.30 uur, entree gratis. Aan
melden is nodig via 045-5630355. 
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