Demi Hansum
Onderwerp:

Uw informatieverzoek: Noordwiek 17

Van:
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2019 14:09
Aan:
Onderwerp: Uw informatieverzoek: Noordwiek 17
Beste mevrouw,
U stuurde ons 15 augustus een informatieverzoek. U heeft diverse vragen over het adres Noordwiek 17. Hier onder
leest u mijn reactie.
Uw vragen
1. Er zijn geen lopende of historische aanschrijvingen op dit perceel.
2. Er zijn geen te verwachten aanschrijvingen op dit perceel, op basis van onze luchtfoto van 19 april 2019.
3. Het perceel is niet opgenomen in een aanwijzing Wet Voorkeursrecht Gemeenten
4. Er zijn 3 bouwvergunningen afgegeven op dit perceel. In 1961 voor de bouw van de woning, in 2001 voor
het uitbreiden van de woning en in 2016 voor het maken van een dakopbouw. Deze laatste is nog niet
uitgevoerd.
5. Er is geen informatie bekend over de staat van de fundering.
6. Voor zover ik kan beantwoorden staat dit pand niet op een lijst voor subsidies.
7. Er zijn geen bodemonderzoeken bekend voor dit perceel. Het is ons ook niet bekend of hier een
ondergrondse tank aanwezig is of is geweest.
Tot slot
Ik hoop hiermee uw vragen beantwoord te hebben. Wilt u nog meer informatie, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Gemeente | Etten-Leur
Afdeling | Ontwikkeling
Team | VTH Wabo
Internet | www.etten-leur.nl
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