Sabina

de Jonq

Van:
Verzonden:

woensdag

Aan:

Demi Hansum

Onderwerp:

Veiling Geresstraat 285 te Venlo (1409937)

Geachte heer/mevrouw
Naar aanleiding
6 negatief

bouwvergunningen

zijn in ons archief aanwezig:

-

Verbouwen

en 77 garages met nummer 1303X

van entrees met nummer 1999/196a

Ik hoop u hiermee voldoende

Gemeente

adres deel ik u mede dat op de vragen 1,2,3,5,en

geantwoord.

Bouw van 244 maisonnettes

Casemanager

I ö U':1:54

van uw mail inzake de veiling van bovengenoemd

-

Met vriendelijke

zu

nuveíïiuer

Hansum,

kan worden

De volgende

14

en 402a.

te hebben ingelicht.

groet,

WABO

Venlo

l Team Bouwen en Milieu

venlo
Denk aan het milieu:

is het echt nodig

dit mailtje

te printen?

*******************************************************************
tijdens
kunnen

het transport

van dit bericht

wij geen aansprakelijkheid

per post aan u worden
twijfel
***

* **

over de juistheid
* **

* **

* **

* ****

fouten

Indien

Indien

er sprake

of volledigheid
**

zijn ontstaan

erkennen.

toe gezonden.
* * **

p(,I

* * * * **

contact
* ***

zodat het bericht

onjuist

er sprake is van een besluit
is van overige

* * * **

1

* ***

**

is overgekomen.

mededelingen

* * * * **

**

* ***

I'H@g(,lijl( dBi

zal de vastgestelde
adviseren

met ons op te nemen.

)kk ***

i5

**

(5y

Hiervoor
versie

wij u om bij

Sabina

de Jong

Van:

Demi Hansum

Verzonden:

woensdag

7 november

201814:47

Aan:
Onderwerp:

Geachte

Veiling

Geresstraat

285 Venlo

heer, mevrouw,

In verband
zo spoedig

met de overdracht
mogelijk van u:

van bovengenoemd

registergoed

en onze werkzaamheden

terzake

verneem

ik graag

(1 ) of er ten aanzien van het registergoed
aan de Geresstraaat
285 te Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo,
sectie M complexaanduiding
5126A appartementsrecht
55 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.
Indien de werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk
graag of er terzake nog vorderingen
bestaan.

in opdracht

(2) Tevens verneem ik graag van u of er een dossier ten aanzien
naar aanleiding daarvan een aanschrijving
te verwachten

van uw dienst zijn uitgevoerd,

van bovenvermeld
is.

registergoed

verneem

ik tevens

is aangelegd

en of

(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.
(4) of er ten aanzien
afgegeven.
(5) Ook verneem

van bovenvermeld

regístergoed

ik graag van u of bovenvermeld

een bouwvergunning,

registergoed

dan wel een omgevingsvergunning

op de lijst van subsidie

staat.

(6) Tot slot verneem ik graag van u of er met betrekking tot bovenvermeld
registergoed
bodemonderzoeken
zijn dan wel bekend is of er een ondergrondse
tank aanwezig is/aanwezig
is geweest.
Daar partijen voornemens
zijn de overdracht van bovenvermeld
verzoek ik u vriendelijk mij zo spoedig mogelijk te informeren.
In afwachting
Met vriendelijke

van uw bericht,

verblijf

ik,

groet,

1

registergoed

binnenkort

is

te doen plaatsvinden,

bekend

