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Van:
Verzonden: woensdag 28 september 2022 08:43
Aan: Tabak, Teun Jan; 
Onderwerp: Fwd: Lau Mazirelstraat gisteren bij voorzieningenrechter?

Beste Teun Jan en , 
 
Gisteren is de situatie in de Lau Mazirelstraat voor de voorzieningenrechter geweest. 
De ODIJ was ook aanwezig.  
De rechter heeft veel vragen gesteld en zal vrijdag uitspraak doen. 
Zie ook de mail van de ODIJ hieronder. 
 
Groet, 
 

  
 
 
Outlook voor Android downloaden 
 

Van: @odijmond.nl> 
Verstuurd: woensdag 28 september 2022 08:36 
Aan: @Beverwijk.NL>; @odijmond.nl>;  

@odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Lau Mazirelstraat gisteren bij voorzieningenrechter? 
 
Goedemorgen , 
De vovo was gisteren en ik was erbij. 
De rechter heeft veel vragen gesteld en zal vrijdag uitspraak doen. 
Verder heb ik geen idee welke kant het op gaat. Van alle kanten waren er sterke maar ook zwakke 
argumenten als ik de rechter goed begreep. 
Met vriendelijke groeten, 

 
Medewerker Omgevingsrecht  
Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 
Werkdagen: ma - di - wo - do 

 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk 
T  │ F (0251) 263 888 │ www.odijmond.nl │ @odijmond.nl  
Denk aan ons milieu voordat u besluit om deze mail te printen.  
Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: woensdag 28 september 2022 08:04 
Aan: @odijmond.nl>; @odijmond.nl>;  

@odijmond.nl> 
Onderwerp: Lau Mazirelstraat gisteren bij voorzieningenrechter? 
Goedemorgen, 
Ik las gisteren dat de voorzieningenrechter gisteren de situatie in de Lau Mazirelstraat zou hebben behandeld. 
Klopt dat en zo ja, weten jullie hoe het gegaan is? 
Met vriendelijke groet, 
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Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
 

 
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? 




