
From: Mailoa, H. (gemeente Steenbergen)
Sent: dinsdag 2 februari 2016 17:45:09
To: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen); Defilet, R. (gemeente Steenbergen); Dipte, C. van (gemeente Steenbergen)
Cc: Lepolder - Ruitenberg, P.W.A. (gemeente Steenbergen) 
Subject: BP Blauwe Sluis: intrekking van ingediende zienswijze

Geachte griffier,

Op 20 oktober 2015 is door de heer Vermunt een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Blauwe Sluis . Vandaag is met onderstaand email van 
zijn rechtsbijstandsadviseur de ingediende zienswijze ingetrokken. 

Deze berichtgeving dient opgevat te worden als te zijn gericht aan de gemeenteraad, zijnde het bevoegd orgaan omtrent het vaststellen van 
bestemmingsplannen, en om die reden zend ik u onderstaand email ter kennisgeving door.

Met vriendelijke groet,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa,
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Gemeente Steenbergen.

Email: h.mailoa@gemeente-steenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl [mailto:klantenservice@achmearechtsbijstand.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 15:49
Aan: gemeente@steenbergen-info.nl; Mailoa, H. (gemeente Steenbergen)
CC: loonbedrijfvermunt@hotmail.com
Onderwerp: R211455398 de zienswijze van de heer Vermunt

Geachte heer Mailoa,

Namens de heer C.T.J.A. Vermunt, Kruislandsedijk 28, 4651 RD in STEENBERGEN NB heb ik op 20 oktober 2015 een zienswijze ingediend 
gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Blauwe sluis’. 

Mijn cliënt trekt zijn zienswijze in
Wilt u mij de intrekking van de zienswijze nog even bevestigen? Kunt u mij tevens aangeven wanneer u verwacht tot vaststelling van het plan 
over te kunnen gaan?

Bel of mail ons gerust als u nog vragen hebt U bereikt mij via de klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700. Mailen kan naar 
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ons zaaknummer is R211455398. Wilt u dit nummer altijd noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u 
dan sneller helpen. 

Met vriendelijke groet,

Achmea I Stichting Achmea Rechtsbijstand Rob Scholten

Laan van Malkenschoten 20 | Apeldoorn
Postbus 4116 | 7320 AC Apeldoorn
T (088) 462 37 00 | F (088) 462 27 99
E-mail: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
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