Demi Hansum
Onderwerp:

Burgemeester Aalberslaan 76a

Van:
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 09:22
Aan:
Onderwerp: Burgemeester Aalberslaan 76a
Beste,
Zie hieronder in hoofdletter onze reactie:
In verband met de overdracht van bovengenoemd registergoed en onze werkzaamheden terzake verneem ik graag
zo spoedig mogelijk van u:
(1)

of er ten aanzien van het registergoed aan de Burgemeester Aalberslaan 76a te 2922 BE Krimpen
aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C,complexaanduiding
4789-A, appartementsindex 9 door de dienst Bouw- en Woningtoezicht aanschrijvingen zijn uitgegaan,
waaraan nog geheel of gedeeltelijk uitvoering moet worden gegeven. Zo er aanschrijvingen zijn, dan ontvang
ik gaarne een kopie van die aanschrijvingen. NEE
Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in opdracht van uw dienst zijn uitgevoerd, verneem ik
tevens graag of er terzake nog vorderingen bestaan.

(2)

Tevens verneem ik graag van u of er een dossier ten aanzien van bovenvermeld registergoed is aangelegd en
of naar aanleiding daarvan een aanschrijving te verwachten is. IS NIET TE VERWACHTEN

(3)

of bovenvermeld registergoed is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of
5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als
bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten. NEE

(4)

of er ten aanzien van bovenvermeld registergoed een bouwvergunning, dan wel een omgevingsvergunning is
afgegeven. JA BIJ DE ORIGINELE BOUW

(5)

of er informatie bekend is ten aanzien van de staat van de fundering. NEE

(6)

Ook verneem ik graag van u of bovenvermeld registergoed op de lijst van subsidie staat. GEEN SUBSIDIE
VANUIT BOUW EN WONINGTOEZOCHT

(7)

Tot slot verneem ik graag van u of er met betrekking tot bovenvermeld registergoed bodemonderzoeken
bekend zijn dan wel bekend is of er een ondergrondse tank aanwezig is/aanwezig is geweest. ZOU U BIJ DE
DCMR (MILIEUDIENST RIJNMOND) KUNNEN INFORMEREN.

M.VR.GR.
TEAM OMGEVINGSLOKET
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