Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 3 december 2015 10:16

Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte

>

RE: Verzoek Burensestraat
24.09.2015 brief_Burensestraat handhaving stopzetten en aankondiging verzoek.pdf

,

In aanvulling op het onderstaande bericht stuur ik u bijgaand een pdf-bestand van de brief welke verzonden is op 24
sept. jl.
In de brief wordt het verzoek om bestemmingsplanwijziging aangekondigd. Dit verzoek kunt u, zoals afgesproken,
voor het einde van deze maand verwachten.
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV

Van:
Verzonden: woensdag 2 december 2015 8:17
Aan:
@buren.nl
CC:
Onderwerp: Verzoek Burensestraat
Goede morgen

,

Op 23 september 2015 hebben wij overleg gehad waar de heer Bos (eigenaar) over de kwestie van de Burensestraat
2 te Kapel-Avezaath.
Na aanleiding van dit gesprek hebben wij een brief verzonden met het verzoek om de handhaving stop te zetten
vanwege dat wij daar afspraken over hebben gemaakt wat betreft het verzoek om bestemmingsplanwijziging en
tevens zou je met
van omgevingsdienst Rivierenland contact opnemen om de gemaakte
afspraken door te geven.
Tot onze verbazing kreeg de heer Bos van de omgevingsdienst een dwangsombesluit.
Het lijkt er nu op dat dit niet is gebeurd.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
1

www.vanwestreenen.nl

VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de
inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vetrouwelijke
informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij ons hiervan per omgegaande te berichten.

Van: Orgamebo [mailto:info@orgamebo.nl]
Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:08
Aan:
Onderwerp: RE: verzoek Burensestraat
Goedemiddag

,

Bijgevoegd het controlerapport en handhavingsbesluit van de omgevingsdienst
Graag reactie.
Met Vriendelijke Groet, Mit Freundlichen Grüsse, Best Regards,

Willem Bos
Orgamebo BV
Burensestraat 2
4016 CZ Kapel-Avezaath
Tel. +31 (0) 344-645528
info@orgamebo.nl
www.orgamebo.nl
_____________________Disclaimer________________________
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information
by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please contact the sender and delete
the material from any computer.

Van:
Verzonden: dinsdag 1 december 2015 8:15

@vanwestreenen.nl]
2

Aan: Orgamebo <info@orgamebo.nl>
Onderwerp: verzoek Burensestraat
Goede morgen Willem,
Hierbij het concept verzoek zoals beloofd.
Ik was een paar dagen uit de running geweest vandaar dat ik het je nu doe toekomen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
www.vanwestreenen.nl

VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de
inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vetrouwelijke
informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij ons hiervan per omgegaande te berichten.
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