Gerrie Koops
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Musch, Harm <Harm.Musch@vrgroningen.nl>
woensdag 27 mei 2015 16:17
Gerrie Koops
'kerstboom19@hetnet.nl'; Eefting, Stef
Bluswatervoorziening a/d Streekweg

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

FollowUp
Voltooid

Geacht mevrouw Koops,
De heer Hilverts heeft inmiddels contact gehad met de heer Eefting van de brandweer (cluster Zuid) over een
geschikte bluswatervoorziening i.k.v. de omgevingsvergunning.
Ik kan u mededelen dat de alternatieve bluswatervoorziening akkord bevonden is.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Harm Musch
Veiligheidsconsultant
T: 088 - 1624989
E: harm.musch@vrgroningen.nl

postbus 66
bezoekadres: Sontweg 10
9700 AB Groningen
9723 AT Groningen
www.brandweergroningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u
vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Ruimtelijke plannen
Verzonden: dinsdag 17 maart 2015 12:47
Aan: 'Gerrie Koops'
Onderwerp: FW: g.koops@stadskanaal.nl heeft je een bestand gestuurd via WeTransfer.
Geachte mevrouw Koops,
Bedankt voor uw bericht. De meegezonden informatie betreffende de concept omgevingsvergunning ‘Landelijk
gebied – Streekweg tegenover 4’ is in goede orde ontvangen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten of de
ontwikkeling aanleiding geeft tot het uitbrengen van advies door Veiligheidsregio Groningen. Mocht dat het geval
zijn, zullen wij u binnen het gestelde termijn voorzien van een reactie. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
1

Mark-Olaf Sorkale
Veiligheidsconsultant
T: 088 162 4735
M: 06 15429806
E: mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl

postbus 66
bezoekadres: Sontweg 10
9700 AB Groningen
9723 AT Groningen
www.brandweergroningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u
vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com]
Verzonden: dinsdag 17 maart 2015 12:07
Aan: Ruimtelijke plannen
Onderwerp: g.koops@stadskanaal.nl heeft je een bestand gestuurd via WeTransfer.

g.koops@stadskanaal.nl
heeft je enkele bestanden gestuurd
‘Beste heer/ mevrouw,
In het kader van het wettelijk verplicht vooroverleg doen wij
u toekomen de concept - omgevingsvergunning “Landelijk
gebied, Streekweg tegenover 4”. De omgevingsvergunning
maakt de realisatie van een campercamping mogelijk,
onder voorwaarde van landschappelijke inpassing.
Uw reactie met betrekking tot het conceptontwerp zien wij
graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken,
met belangstelling tegemoet.
Indien u binnen deze termijn niet heeft gereageerd gaan wij
er vanuit dat u zich kunt vinden in het conceptontwerp.
Voor vragen/ opmerkingen over het plan kunt u mij
bereiken op 0599-631605.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Koops’

Download

Klik
hier
met
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Bestanden (15,5 MB totaal)
Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4_Ruimtelijke
Onderbouwing_Bijlagen.pdf
Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4_Ruimtelijke
Onderbouwing.pdf
Verkrijgbaar tot
24 maart 2015
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