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Van:
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 10:19
Aan:
Onderwerp: FW: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED!

Ter info 
 

Van: @beverwijk.nl>  
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 10:08 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: RE: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED! 
 
Hoi , 
 
Zojuist heb ik even telefonisch contact gehad met . ODIJ stuurt iemand naar de Vovo toe dus geregeld. 
 
Groet  
 

Van: @beverwijk.nl>  
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 09:06 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED! 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi , 
 
Wij hebben een vovo ontvangen ivm een opgelegde last onder dwangsom door de ODIJ. Ik wil even zeker weten dat 
de ODIJ gemachtigd is namens het college de procedure in beroep te voeren, omdat we hier wel eens gedoe over 
hebben gehad tijdens bezwaar. Weet jij waar dit mandaat te vinden is? Aangezien de vovo vandaag is (blijkbaar), 
heeft dit wel spoed. 
 
Groet,   
 

Van: @rechtmaat.nl>  
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 08:37 
Aan: @beverwijk.nl>; info@odijmond.nl; Bestuurssecretariaat 
<bestuurssecretariaat@beverwijk.nl>; @Beverwijk.NL> 
Onderwerp: Re: last onder dwangsom LTC DEM / SPOED! 
 
Goedemorgen, 
 
Ik heb nog steeds niets ontvangen. Evenmin heb ik iets vernomen van de metingen die OD afgelopen vrijdag heeft 
verricht bij de tennisclub.  
 
Terwijl er vanmiddag een vovo is.  
Ik vind dat erg jammer en in strijd met de goede procesorde want ik kan zo de belangen van mijn cliënten niet goed 
behartigen.  
 
Daarom nogmaals verzoek om stukken én het verzoek om de begunstigingstermijn te verlengen tot 6 weken na 
bezwaar.  (Wat het college in alle andere procedures altijd zegt te doen als daar om wordt gevraagd: check  
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). Dan kan de zitting ook van de rol. Anders graag een uitleg waarom bij deze marginale overtreding van een 
paar DbA direct zou moeten worden opgetreden.   
 
Vr groet , 
 

  
 
  
 

Op 26 sep. 2022 om 14:43 heeft @beverwijk.nl> het volgende geschreven: 

  
Geachte , 
  
Uw verzoek is doorgezet naar de Omgevingsdienst IJmond. Indien u vragen heeft over uw verzoek, 
kunt u contact met hen opnemen door te mailen naar info@odijmond.nl of bellen naar 0251 263 
863. 
  

Met vriendelijke groet,  

  
 

Senior jurist handhaving 
Team Leefomgeving, Bijzondere Wetten, Gemeente Beverwijk 
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk 
www.beverwijk.nl 
tel: 0251-256 256,  
aanwezig: ma, di, wo en do. 
  
  
  

Van:  / Rechtmaat Juristen <rechtmaatbv@gmail.com>  
Verzonden: maandag 26 september 2022 11:55 
Aan: Info <info@beverwijk.nl>; Boer, Blue de <B.deBoer@beverwijk.nl>; Koese, Peter 
<P.Koese@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 
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Rechtmaat BV maakt deel uit van 3L holding en heeft vestigingen in Beverwijk, Heemskerk en 
Eindhoven. 




