Onderwerp:

FW: E-mailen - Haalbaarheid plannen in het kader van het bestemmingsplan ''Buren
he_Kopie B&W besluit 16.02085.pdf

Van:
@buren.nl]
Verzonden: maandag 25 juli 2016 9:04
Aan:
Onderwerp: E-mailen - Haalbaarheid plannen in het kader van het bestemmingsplan ''Buren he_Kopie B&W besluit
16.02085.pdf
Goedemorgen
Hierbij een kopie van het collegebesluit met betrekking tot het veegplan. In het stuk vind je in de laatste tabel de
Burensestraat 2 terug. Deze gaat nu niet mee in het veegplan omdat er een MER-plicht geldt. Wel staat het college
er positief tegenover en willen zij het mogelijk maken.
Wat je wellicht ook opvalt is dat het college afwijkend besliste voor de teeltondersteunende voorzieningen.
Concreet gaat het om die aan de Uiterdijk 33. Dit onder eventuele druk vanuit de raad door een motie.
Met vriendelijke groet,
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sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer
van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld
en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
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