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Vragen

Beste

de Jong
ee3f] Vragen

met betrekking

tot

Den Hof 128 te Waalre

over Den hof 128.pdf

Rox Legal,

In de bijage
Waalre

bevindt

worden

Hopende

u hiermee

Met vriendelíjke

Gemeente

zich een document

waarin

uw vragen

met betrekking

beantwoord.
voldoende

te hebben

geïnformeerd.

groeten,

Waalre

1

tot het pand aan het adres

Den Hof 128

in

(1)

of er ten aanzien
gemeente
door

van het registergoed

Aalst (Noord

de dienst

Bouw-

of gedeeltelijk

Brabant),

aan de Den Hof 128 te Waalre,

sectie C, complexaanduiding

en Woningtoezicht

uitvoering

moet

worden

gaarne

een kopie van die aanschrijvingen.

Indien

de werkzaamheden

verneem

ik tevens

aanschrijvingen

geheel

gegeven.

of gedeeltelijk

graag of er terzake

kadastraal

1820-A

zijn uitgegaan,

Zo er aanschrijvingen

in opdracht

nog vorderingen

bekend

appartementsindex
waaraan

9,

nog geheel

zijn, dan ontvang

van uw dienst

ik

zijn uitgevoerd,

bestaan.

Hier is niks over bekend.

(2)

Tevens

verneem

aangelegd

ik graag van u of er een dossier

en of naar aanleiding

daarvan

ten aanzien

van bovenvermeld

een aanschrijving

te verwachten

registergoed

is

is.

Hier is niks over bekend.

(3)

of bovenvermeld
artikel

registergoed

3, 4 of 5 of artikel

een voorlopige
samenhang
gemaild

(4)

aanwijzing

met artikel

Ja. Hiervoor

als bedoeld

ex artikel

lid, in samenhang

in artikel

6 ofin

artikel

registergoed

2 in samenhang

met artikel

9a, eerste

met

3, 4 of 5 noch in

of tweede

lid, in

Gemeenten.

wie gaat over de Wet voorkeursrecht

van bovenvermeld

omgevingsvergunning

in een aanwijzing

of tweede

6 van de Wet Voorkeursrecht

of hij weet

of er ten aanzien

is opgenomen

9a, eerste

Gemeenten.

een bouwvergunning,

dan wel een

is afgegeven.

is een vergunning

verleend

in 1981

onder

het volgende

kenmerk:

BV-7450

Den

Hof 128, 1981/161 bouw bovenwonin(3.
(5)

Ook verneem

ik graag van u of bovenvermeld

registergoed

op de lijst van subsidie

staat.

Het adres staat niet op een lijst subsidies.

(6)

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.
Bij de gemeente
ondergrondse

Waalre

zijn geen gegevens

tank aanwezig

of aanwezig

bekend

dat ter plaatse

is geweest(niet

van de locatie

een

alle gegevens

zijn bij de gemeente

Van u:tgevoerde

bodemonderzoeken

bekend).
Bij de gemeente
bekend
gemeente

Waalre

uitgevoerd
bekend).

zijn geen onderzoeksrapporten

ter plaatse

van de locatie

(niet alle onderzoeksrapporten

zijn bij de

