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Geachte heer en mevrouw Van RooiJ,

Op 13 ícbruorr 2o1 Ë hobbcn wlj oon fxv rran ti nhtvànoen inzake de ontfulminq VAn de adfesSen 't AchtefOm 9 en 9A

in de gemeente Sint"Oedeníode,

Beslult tot bestuursdwang
l-ler beslult tot toepàsstng besruursdwang ls gurtclr[ áàfr d*gËnë die als overtrcdcr ít l; i jn aangernorkt. u beidêfi Íïarl

het niet ln uw maiht de áveltrerjhq ongedaan te makËn dan welte voorkomen. Dat ls de rede dat het

bestuursdwangbe*lult niet aan u gericht is.

De brleÍ van LJ íebruari die aan u belden is gestuurd op 19 febrtLarl en geÍart op 23 februa rl is crêp gerlcht Otil u de

kanj t0 bleden de opgeslagen spullen terugtê krfgen,Aangezlen de ontruimde percclen blj u belden ln elgendortt

war€n op her momenr van ontrulming, bent u degene cJie wij hlervoot benaderen. WIJ wil len rlt lg steeds grilag

gevolg geven àan de mogell jkhetd dle ln de hrrieÍ genoemd ls en maken darr graag een afspraak met u lrelden voOr'

Vervolg
uh hft teleíonisch (ontà(t ls geblekett dat u het nie! eens r'e nt ínet het Íelr cla{ uw 1)gtt 'qlur t ur rtr *irtrrl zutr cn

geveld, Aangezlen wil als geÀeenre in dàt traject geen paÍti j  zi in, adviserert wli u dit bij de juiste rechtspersoon of

iechtsperSOnen aaphangig te mdken, WIJ eulfen daarover dan ook nlqt nader nteer met u In ovr:rleg tÍëden' Mocht u

een aísprark wtllcn makeri otn uw spullen terug te krfgen zoals verme ld in de brleí vail I 3 íebruari 2015, cjan kunt u

ons daarvoor benaderen.
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