Demi Hansum
Onderwerp:

CRM 1574455 Kerspelstraat 38 te Tegelen

Van:
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 09:27
Aan:
Onderwerp: CRM 1574455 Kerspelstraat 38 te Tegelen
Geachte mevrouw,
(1) of er ten aanzien van het registergoed aan de Kerspelstraat 38 te 5932 TC Tegelen, kadastraal bekend
gemeente Tegelen, sectie D nummer 2849 door de dienst Bouw- en Woningtoezicht aanschrijvingen zijn
uitgegaan, waaraan nog geheel of gedeeltelijk uitvoering moet worden gegeven. Zo er aanschrijvingen
zijn, dan ontvang ik gaarne een kopie van die aanschrijvingen. Neen
Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in opdracht van uw dienst zijn uitgevoerd, verneem ik
tevens graag of er terzake nog vorderingen bestaan. Niet van toepassing
(2)

Tevens verneem ik graag van u of er een dossier ten aanzien van bovenvermeld registergoed is aangelegd en
of naar aanleiding daarvan een aanschrijving te verwachten is. Neen

(3)

of bovenvermeld registergoed is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of
5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als
bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten. Niet bekend

(4)

of er ten aanzien van bovenvermeld registergoed een bouwvergunning, dan wel een omgevingsvergunning is
afgegeven. Bouwvergunning afgegeven in 1974 voor de bouw van 297 woningen

(5)

of er informatie bekend is ten aanzien van de staat van de fundering. Geen informatie bekend

(6)

Ook verneem ik graag van u of bovenvermeld registergoed op de lijst van subsidie staat. Neen

(7)
Tot slot verneem ik graag van u of er met betrekking tot bovenvermeld registergoed bodemonderzoeken
bekend zijn dan wel bekend is of er een ondergrondse tank aanwezig is/aanwezig is geweest. Er zijn bij ons geen
gegevens (geen bodemonderzoek en geen KIWA-certificaat) met betrekking tot de milieu-hygiënische bodemkwaliteit
bekend.
Met vriendelijke groet,

Denk aan het milieu: is het echt nodig dit mailtje te printen?
******************************************************************* Het is mogelijk dat er
tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor
kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake is van een besluit zal de vastgestelde versie
per post aan u worden toe gezonden. Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij
twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.
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