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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: woensdag 14 december 2022 10:57
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Artikel 41 Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen 

DEM tennis VII

Hoi , ik heb dit nagevraagd bij ons. Uitgeest is vrijwel gelijk opgegaan met 
Beverwijk. 
 
Groet, 
 

  
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: woensdag 14 december 2022 10:09 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: FW: Artikel 41 Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen DEM tennis VII 
 
Hi , 
 
Onderstaande mail stuurde ik naar . Was vergeten jou in de cc te zetten…. 
 
 
Groetjes, 
 

  
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
 
 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 14 december 2022 08:34 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Artikel 41 Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen DEM tennis VII 
 
Goedemorgen , 
 
Dank voor je snelle actie en de antwoorden! 
Heb je nog na kunnen gaan in hoeverre de ODIJ bekend was met de overlast in Uitgeest ten tijde van de aanvraag 
van LTC DEM? 
 
Hoewel hij er niet op terugkomt in zijn vraag is het wel goed om te weten. Ik verwacht dat de wethouder dat wil 
weten voordat hij akkoord geeft voor de beantwoording. 
 
 
Groetjes, 
 

  
Ik werk maandag t/m donderdag 
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Outlook voor Android downloaden 
 

Van: Collegeproces <collegeproces@beverwijk.nl> 
Verstuurd: maandag 12 december 2022 08:00 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: Artikel 41 Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen DEM tennis VII 
 
Beste , 
 
Bijgaand art. 41 RvO vragen ter beantwoording. 
 
Ik heb het document geregistreerd in JOIN onder nummer: 

 D-088559 
 Z-22-179441 

 
Wil je zorgen voor de beantwoording via een raadsbrief (zonder begeleidend collegevoorstel)? 
 
De brief, met eventuele bijlagen, kan na akkoord van de portefeuillehouder, naar Collegeproces@beverwijk.nl 
gemaild worden uiterlijk woensdag 04 januari 2023 voor 12.00 uur, voor agendering B&W-vergadering van 10 januari 
2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker collegeproces 
Team concern control, gemeente Beverwijk 

/ collegeproces@beverwijk.nl 
Postbus 450, 1940 AL BEVERWIJK 
Aanwezig: ma t/m do 
 

 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: donderdag 8 december 2022 10:27 
Aan: Collegeproces <collegeproces@beverwijk.nl> 
CC: @beverwijk.nl>; @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: Artikel 41 aangepast 
 
Goedemorgen collega’s, 
 
Willen jullie bijgevoegde artikel 41 vragen in procedure brengen? 
Alvast dank! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

  
Raadsgriffie  
kamer 2.09, tst.  
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DISCLAIMER: 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-
mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op 
met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen 
geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 
toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 
 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 
 
Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 




