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Onderwerp

Onteigening ten behoeve van de realisatie van de randweg Noord-Om te
Gemert.
Zijne Majesteit,

Bank ING 67.45.60.043

*3469859*

Datum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Contactpersoon

S. van den Berkmortel
Cluster

POB
Telefoon

(06) 18 30 32 36

Hierbij dragen wij u op grond van artikel 78 van de onteigeningswet het
verzoekbesluit voor van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. ……
strekkende tot aanwijzing ter onteigening van een aantal onroerende zaken ter
realisatie van het bestemmingsplan “Noord Om” van de gemeente Gemert. Het
betreffende besluit is bijgevoegd (onder A-2).
Bij dit verzoek tot aanwijzing zijn in de map verder de volgende bijlagen
opgenomen:
A-3: grondtekeningen: waaronder grondplantekeningen op
bestemmingsplanverbeelding en overzichtstekening;
A-4: onteigeningslijst;
A-5: zakelijke beschrijving;
A-6: kadastrale uittreksels;
A-7: lijst van belanghebbenden;
A-8: informatieblad toepassing WOB;
B-1: verbeelding (in een aparte map);
B-2: projectie grondtekening (op de verbeelding);
B-3: besluitvorming rechtsbasis;
B-4: (plan)toelichting en (plan)regels;
C-1: adressenlijst;
C-2: minnelijk overleg, zijnde de logboeken en bewijsstukken.

Fax

(073) 680 76 45
Bijlage(n)

E-mail

HvdBerkmortel@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

Indien u nog andere bescheiden nodig heeft, vernemen wij dat graag van u.
Conform uw aanwijzingen zijn diverse documenten ook digitaal aan het adres
cdloketonteigening@rws.nl gezonden met de extensie ‘-provNBr-2015-Noord
Om Gemert’.

Datum

Ons kenmerk

Een set ordners met de zelfde inhoud berust bij de provincie om te zijner tijd in
het gemeentehuis van Gemert ter inzage te laten leggen, gelijktijdig met uw
ontwerp-besluit.
Voor nader overleg of nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
S. van den Berkmortel, telefoon 06 18303236.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
drs. W. de Bruijn, cluster Projecten & Vastgoed
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