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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: maandag 26 september 2022 16:43
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED!

Hoi , we vergaren de verzoeken tot handhaving en sturen deze naar Rechtmaat. 
Rechtmaat vraagt ook om de vergunningen van de woonwagens. Daar gaat de gemeente 
over. Wie zorgt hiervoor? We hebben ook weer aanvullende artikel 41 vragen over het 
padellen ontvangen via . Daar gaan we ook mee aan de slag.  
 
Groet, 
 

 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: maandag 26 september 2022 14:19 
Aan @odijmond.nl>; @beverwijk.nl>; @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED! 
 
Hoi , 
Kan jij bijgaand verzoek verder uitzetten? 
En woensdag bespreken graag. 
Mvg,  
 

Van:  / Rechtmaat Juristen <rechtmaatbv@gmail.com>  
Verzonden: maandag 26 september 2022 11:55 
Aan: Info <info@beverwijk.nl>; @beverwijk.nl>; @Beverwijk.NL> 
Onderwerp: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED! 
 
LS, 
 
ik ontvang graag PER OMMEGAANDE de verzoeken om handhaving zoals genoemd in de bijgevoegde opgelegde last 
onder dwangsom. Graag ook met spoed alle relevante processtukken waaronder de vergunningen van de 
woonwagens waar de geluidsnorm (mogelijk) in theorie wordt overschreden.  
 
 

 
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, Heemskerk en Eindhoven. 
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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? 




