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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 13:27
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Bezwaarschrift tegen handhavingsbeschikking DEM
Bijlagen: 373-bezwaar.totaal.pdf

Hoi , het bezwaarschrift op de dwangsom is op de goede plek terechtgekomen.  
Groet, 

  
Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 12:38 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: FW: Bezwaarschrift tegen handhavingsbeschikking DEM 
Hoi , 
Het bezwaarschrift is door  doorverzonden aan de commissie bezwaarschriften. 
Mvg  
Van: @beverwijk.nl>  
Verzonden: vrijdag 23 september 2022 15:50 
Aan: Juridische Zaken <juridischezaken@odijmond.nl> 
Onderwerp: FW: Bezwaarschrift tegen handhavingsbeschikking 
Beste collega, 
Hierbij een bezwaarschrift tegen een beschikking van ODIJ. Het ligt al bij het secretariaat van de commissie 
bezwaarschiften. 
Zie hieronder. Bezwaarde wil opschorting van de begunstigingstermijn. Verzoek aan jullie is om in contact met 
bezwaarde te treden hierover. 
Met vriendelijke groet, 

 
Senior Concern Jurist  

Van:   
Verzonden: vrijdag 23 september 2022 15:42 
Aan: info@rechtmaat.nl 
Onderwerp: Bezwaarschrift doorgezonden aan secretariaat bezwaarcommissie 
Geachte , 
Ik stuurde u zojuist een e-mail die niet helemaal juist was. Die kunt u verwijderen wanneer het intrekken dat ik heb 
geprobeerd te bewerkstelligen onverhoopt niet gelukt mocht zijn. Ter vervanging deze e-mail.  
Het bezwaarschrift is ter behandeling doorgezonden naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. 
Daarnaast is ODIJ op de hoogte gebracht van het ingediende bezwaarschrift (het bezwaarschrift is doorgezonden). 
Ik heb ODIJ tevens geïnformeerd over uw verzoek om opschorting van de begunstigingstermijn en verzocht daarover 
in contact met u te treden. 
Met vriendelijke groet, 

 
Senior Concern Jurist  

Van: @rechtmaat.nl>  
Verzonden: donderdag 22 september 2022 17:41 
Aan: Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@beverwijk.nl>; communicatie <communicatie@beverwijk.nl> 
Onderwerp: 373-bezwaar mail voor wethouder Tabak 
Geachte wethouder, 
Wilt u mij even bellen nav bijgevoegd bezwaar? 
En de begunstigingstermijn opschorten.  
mr  
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Rechtmaat Juristen BV 
Postadres: 
Botter Acker 8 
1965 TP HEEMSKERK 
T  
F  
E info@rechtmaat.nl 
Kijk ook eens op onze website www.rechtmaat.nl 
Rechtmaat BV maakt deel uit van 3L holding en heeft vestigingen in Beverwijk en Heemskerk  
 

 
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? 




