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dinsdao 7 novamber 2017 9:43

V:rzonden:
*an:
Orderwerp:

FW: CRV Brédyk te Wirdum

Van

Yenondenr maandag 21 november 2016 14:11

Àanr

Olderwerp:

etteskínfrltslan'nl
CRV BÉdyk te Wrdum

Go*demiddag
3en ln je al in de gelegenheid geweest om de situatie ter plaatse van da nieuwbouw van het CRV-complex te

inspecteren?
Ben benieuw

watiij ervan vindt.

Met vrlendellJke groet,

i

lnsPecteur omgevlngwergunning

tmm Toezlcht en Handhavlng

.
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T 14 058 | Leeuwarden.4! I ïwitlel I facrbook
Postbus 1í000, 8900 JA
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Van:

Verzonden:

dirsdag 7 npvember 2017 9:46

Àanl

Ond*rwerp:

VFn:'

FW: CRV 3rádYk te Wirdu;n

r:aLta;j

*wef.*exklpfryglsg'*Xl

Verrcndenr dsnderdag 24 nove*ber 201* 17:03
Àan;

Onderwenp: Re: CRV B#dyk t* Wlrdtm
l-loi,

w*leven k$ken.
l* hcud je op da hoogte.

ls goed, ik ga

M,v.g,
VErstuurd vanaf mijn iFhone

Sp 24 3cv. 2016 sm 14:58

heefl
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Fleeuryef{.en.nl> het volgende g*schreven:

Hallc
3edankt voar je reactiel
lk west of ik volgende week in de gelegenheid ben'
Zau.ie ze lf willen gaar:, dan kunnen wij daarna een ov*rleg Ín plannen.
Met vÍlendÊlijke gro€t,

I lnspect*ut omgevingsvergurning
t*am Ta*zitltt en Handhaving
eeuwarden.nl
E
ï {oss} 233 85 57106433Ë5454

€emeente Leeur*€rd*n
Oldehoofsterkerkhof

2

Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN

T lrt 058 I L*euwarden.nl I ï,rutltgr I Facqbtok

Van:

lg$Í19,"

ta
"tlÈietterskipfrvslan.rrll
Verugrïdef : donderdag 24 november 7At6 t4:4&
Àán: I
Onderwerp: RE: CRV Bredyk te Wirdum
€oedemiddag [,
Deze w*ek gaat het Êist lfkken om êên bezsek t* brenge n. Volgende week lukt wel.
ls het iets on saíïsn Êen* te gaan kijkel?
M.v.g

Vsn:
Vensnden;
Aan:

l$iltltqt
maandag
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Fleeuward*n.nll

ravember 2015 14:11
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Onderwerp: CRV Brédyk te

:@weïterskipfryslan.nl>

Wirdurn

,,

3r&Íi

Goedemlddag
8en in je al in de gelegenheid geweest om de situatie ter plaatse van de nieuwbouw
van het CRV-comllex te inspect€rËn?
Ben benieuw wat Jï ervan vlndt,
Met vrlendelUke groet,

I Inspecteur omgevingsvergunning
team Taezícht en Handhaving

E'

lee.uwarden.n!

T {0581 233

Gemeents Leeuwarden

0ldehocfsterkerkhof 2
Postbus 21000. 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 038 | l.eeuward.en.nl I Twi,lfgr I FpgShoph

Denk aan het milisu voordat u dit bericht print.

zijl en is
uitsluitend bestemd voor de gead:esseerde{n). Wetterskip Fryslán staat niet in
vsor een correcae, tijdige overlrelging van dit bericht. E-mail wsrdt door
ïy'etterskip Fryslàn niet gebruilct voor het aangasn van verplichtingen, tenzij
dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonltjkq opvattingen van
ewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertouwelijk

_
D€nk aan het

Ínill€r voordat u dlt berklt prlnt,

?e lnformatle otg€nom€n In dlt bertsht kan veÍtrouwel{k zlJn en ls ultrloltend bestemd voor de ge*dresseerde{n}, Wettersklp Fryslán $aat
íllët In voor een corrqcte, tldlge overbreÍlghg van dlt berlcht. E-malÍ wordt doa. Wettersklp Fryslán nlet gebrulkt voor het aangaan van
verpllchtlngen, tenrlj dlt expllclet schrlfteliJk ls overeengekoËrn. Aan peneonlïke opvattlngen tan medewerkers kunnen geen rechten
worden ontleend.

