
From: Griffie
Sent: Wednesday, March 24, 2021 11:56:22 AM
To: postbus8
Cc:
Subject: FW: uitbreiding camping Aan Noordzee

Hallo DIV,

Deze mail graag als bijlage voegen bij corsanr 21.407021 tbv raad 30/3

Met vriendelijke groet,

Marja de VriesAdriaanse

Medewerker griffie

gemeente Schagen

Mobiel: 0647584708

Griffie  ?

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
 ?Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
 ? Tel.: (0224) 210 400
 ? Fax: (0224) 210 455

 ?Bespaar papier -? Is het echt nodig om deze e-?mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-?mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 

Van: Marijke Brouwer <marijkebrouwer@aannoordzee.nl> 

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 11:36

Aan: Griffie <griffie@schagen.nl>

Onderwerp: Fwd: uitbreiding camping Aan Noordzee

Goedemorgen mevrouw de Vries, 

Op 11 februari om 13.07 uur heb ik u een bericht gestuurd met 2 bijlagen.

U heeft dit bericht bevestigd voor ontvangst en tevens doorgegeven dat de brief met bijlagen als ingezonden brief wordt toegevoegd op de raadsvergadering van 30 maart a.s.

Bijgesloten mail met plankaart hoort bij bovengenoemd bericht.

Het is belangrijk dat dit als een geheel bij de raad komt.

Ik heb er alle vertrouwen in dat u hiervoor zorg wilt dragen.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,

Marijke Brouwer

Aan Noordzee / Brouwer BV

tel 06 42666603

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Begin doorgestuurd bericht:

Van: "# Q.J. Vink & Zn BV | Administratie" <administratie@vinkholland.nl>
Onderwerp: uitbreiding camping Aan Noordzee
Datum: 22 maart 2021 om 07:47:51 CET
Aan: "marijkebrouwer@aannoordzee.nl" <marijkebrouwer@aannoordzee.nl>

Goedemorgen mevrouw Brouwer, Marijke,

Naar aanleiding van de bespreking van U met Mark en Michel Vink en het telefoongesprek met Mark, delen wij het volgende mede:

Q.J. Vink & Zn. BV. heeft geen bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van Aan Noordzee naar het noorden, mits er voldoende afstand wordt bewaard tussen de op te zetten camping zonder permanente 

vakantiewoningen en ons land en aandacht wordt besteed om geluidshinder te voorkomen.

Zoals de situatie is met de reeds bestaande camping, zijn er geen problemen en kunnen wij onze bedrijfsvoering ongehinderd uitvoeren. Denk hierbij onder andere aan beregenen en beschermingsmiddelen 

spuiten, ook weleens ’s avonds en in de weekenden. Alles natuurlijk in redelijkheid en als nodig.

Mocht Aan Noordzee land willen verkopen of verpachten, dan hebben wij zeker interesse.

Met vriendelijke groet,

Tanja Dobbe

Aanwezig op maandag, dinsdag, vrijdag

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Belkmerweg 101, 1753 GG St.Maartensvlotbrug

T: +31 (0)224563005 

W: www.vinkholland.nl E: info@vinkholland.nl

Met vriendelijke groet,

Marijke Brouwer

Aan Noordzee

Westerduinweg 34
1753 KA Sint Maartenszee

+31 (0)642666603
www.aannoordzee.nl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	Message body

