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Sylvia Maessen

College van B en w
Amerikaplein 1
6269 ZG margraten
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Frans Erkamp <FransErkamp@eijsden-margraten.nl>
Datum: 8 augustus 2020 om 13:12:57 CEST
Aan: College <College@eijsden-margraten.nl>, van B en <W@eijsden-margraten.nl>
Onderwerp: Doorst: Aan vullende vragen over bouw Tillie

Verstuurd vanaf mijn iPad

------- Oorspronkelijk bericht -....... —
Van: Frans Erkamp <FransErkamp@eijsden-margraten.nl>
Datum: 07-08-20 12:37
Onderwerp: Aan vullende vragen over bouw Tillie
Eijsden, 07-08 2020
Schriftelijke vragen ex.artikel 36 Rvo van de gemeenteraad
Betreft: Bouw Tillie Hoek Spriemenstraat /Vogelzang.
Geacht college,
Hierbij nog enkele aanvullende vragen.
-is er een einddatum voor sloop
- is er een einddatum voor herbouw van de woningen ?
- is er een boeteclausule opgenomen in geval van overschrijding ?
- zo ja , hoe groot is de op te leggen boete ?
- aan welke eisen moet aannemer Tillie voldoen in de periode van de
werkzaamheden ?
-gaat de gemeente stappen ondernemen om grip te houden op de situatie
aldaar ?
- zo ja , welke stappen gaat u ondernemen ?
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[https://www.eijsden-margraten.nl/data/images/2/gemeente-eijsdenmargraten-logo.png]<https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/>
Tel. 14 043 of+31 43 458 8488
Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
Postbus 10, 6269 ZG Margraten
Volg ons ook via:
[https://cdnl.iconfmder.com/data/icons/logotypes/32/square-facebook128.png]
<http://www.facebook.com/gemeenteEM> [https://cdnl.iconfinder.com/data
/icons/fs-icons-ubuntu-by-franksouza-/128/www-browser.png]
<http://www.eijsden-margraten.nl>
Naar de gemeente? Maak een afspraak via www.eijsdenmargraten.nl<https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/contact/afspraken/>
of bel 043 458 8488<tel:+31434588488>. Wij werken uitsluitend op afspraak.
Ontvang actueel nieuws uit Eijsden-Margraten via onze wekelijkse digitale
nieuwsbrief. Aanmelden gaat makkelijk en snel<https://www.eijsdenmargraten.nl/nieuws/newsletter-page>

.

Klik hier<https://www.eijsden-margraten.nl/over-deze-website/disclaimer>
voor de e-mail disclaimer
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