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Van: @beverwijk.nl>  
Verzonden: donderdag 24 november 2022 10:34 
Aan: pfo <pfo@beverwijk.nl> 
CC: @Beverwijk.NL>; @odijmond.nl;  

@Beverwijk.NL>; @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: DEM_dwangsom_beschikking_dctondertekening door directie_1 
Beste mensen, hierbij een (gewijzigde) dwangsom voor LTC DEM. Ik wil deze graag integraal bespreken met Brigitte 
(Milieu) en Teun Jan (Sport). Teun Jan trekt de problematiek rondom DEM maar Brigitte moet volgens ons 
handhavingsmandaat instemmen met de op te leggen dwangsom. Margriet bekijkt de mogelijkheid om de twee 
wethouders bij elkaar te krijgen aanstaande maandag. Zij schuift ook aan. Graag een link naar mij en mijn collega 

 (zie cc). Alvast bedankt.  
Met vriendelijke groet, 

 
Accounthouder Omgevingsdienst IJmond 
Tel.  

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 november 2022 13:49 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: FW: DEM_dwangsom_beschikking_dctondertekening door directie_1 
Hoi , wil je rekening houden dat je ook in het overleg met de wethouders Brigitte 
van den Berg en Teun Jan Tabak maandag a.s. aanwezig moet zijn. Je kan dan vragen van 
hen beantwoorden. Een tijdstip volgt nog. Het is digitaal dus je krijgt nog een link. Alvast 
bedankt.  
Groet, 

 
Van:   
Verzonden: maandag 21 november 2022 13:26 
Aan: @beverwijk.nl @beverwijk.nl> 
CC: @odijmond.nl> 
Onderwerp: DEM_dwangsom_beschikking_dctondertekening door directie_1 
Hoi , bijgaand de aangepaste dwangsom. Ik denk dat we deze moeten agenderen 
voor het pfo maandag a.s. met Brigitte en Teun-Jan met als de eerste versie van de 
dwangsom. Wil jij het agenderen of zal ik het doen? Het maakt mij niet uit.  belt je 
nog over het te volgen proces. 
Met vriendelijke groet, 
Eddy Satoer 
Accounthouder Omgevingsdienst IJmond 
Tel. 06-54721692 

 
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? 




