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Openstaande vorderingen

28 september 2000

Geachte heer,

Met brieven nrs.8199810469 en 8199810471 van 16 juni 199E is u medegedeeld datgeen
sloop- en bouwvergunning verleend wordt voor uw plan aan de Wrjksestraat 3 te Heusden
afsmede dat, conform de legesverordening 1998, de legeskosten bedragen f . 206,-- voor de
weigering sloopvergunning en f.2.291,-- voor de weigering bouwvergunning.
Omtrent de juistheid van deze vorderingen is ruim gecorrespondeerd met het Ecologisch Kennis
Centrum te Sint Oedenrode. De vorderingen zijn onverminderd gehandhaaÍd.
In brief nr. 8200014300 van 3 augustus 2000, gericht aan voornoemd Centrum en waarvan een
afschrift aan u is toegezonden, is dringend vezocht om de verschuldigde bedragen uiterlijk 1
september 2000 te voldoen. In brieÍ nr. 8200016618 van 22 september 2000, eveneens gericht
aan voornoemd Centrum en waarvan eveneens een afschrift aan u is toegezonden, is gewezen
op het feit dat, indien betaling achterwege blijft, de vordering door middel van een dwangbevel in
handen gesteld zalworden van de belastingdeurwaarder.
Per heden zijn de betalingen voor de verschuldigde bedragen nog niet ontvangen.
U wordt dringend vezocht het totale verschuldigde bedrag van f. 2.527,-- (f .206,-- + f .2.291 ,--
vermeerderd met respectievelijk ,1 10,-- en f . 20,-- wettelÍjk vastgestelde aanmaningskosten)
uiterlijk 10 oktober aanstaande te voldoen door middel van overschrijving op een van
nevenstaand vermelde rekeningnummers.
Indien u ook aan dit betalingsverzoek niet voldoet, zal direct na laatstgenoemde datum de totale
vordering door middel van dwangbevelen in handen worden gesteld van de belastingdeur-
waarder, waarbij aangetekend dat alle hieruit voortvloeiende kosten op u verhaald worden.
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