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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 30 september 2022 11:12
Aan:
Onderwerp: RE: Art. 41 vragen inzake Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door 

padelbanen DEM tennis IV - Fractie motie Mendes

Hoi ,  
 
Wij zijn bezig met het beantwoorden van de vragen deel III en deel IV. Ik wil dit graag nog even afstemmen met 
de collega’s. Ik stuur je uiterlijk woensdag 5 oktober onze reactie. Is dat op tijd voor jou? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
Werkdagen: ma-di (9:00-17:00) wo-do (9:00-13:00) 
 
Stationsplein 48b, Beverwijk 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk 
T  
M  
E @odijmond.nl 
I www.odijmond.nl 
 
 
 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: maandag 26 september 2022 10:35 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: FW: Art. 41 vragen inzake Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen DEM 
tennis IV - Fractie motie Mendes 
 
Hoi , 
 
Bij deze deel 4 van de art. 41 vragen over de geluidsoverlast. 
Voor vraag 1 en 3 zou ik graag een reactie van de ODIJ ontvangen. 
 
De antwoorden voor vraag 2 en 3 zal ik eerst hier intern bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
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Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: maandag 26 september 2022 08:56 
Aan: Collegeproces <collegeproces@beverwijk.nl> 
CC: @beverwijk.nl>; @beverwijk.nl> 
Onderwerp: FW: Artikel 41 vragen Geluidsoverlast woonwagenstandplaats Lau Mazirel door padelbanen DEM 
tennis IV 
 
Beste collega, 
 
Wil je bijgevoegde art.41 vragen in procedure brengen? 
Alvast dank daarvoor! 
 
Met vriendelijke groeten, 

  
Raadsgriffie  
kamer 2.09, tst.  
 

 
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? 




