Van: Stemkens, Astrid [mailto:aamc.stemkens@prvlimburg.nl]
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:30
Aan: 'info@gulpen-wittem.nl' <info@gulpen-wittem.nl>
CC: Wilbers, Maarten <mjjm.wilbers@prvlimburg.nl>; 'Maud Godschalk' <Maud.Godschalk@GulpenWittem.nl>; Winkels, Petra <pf.winkels@prvlimburg.nl>; Zafarin-Valk van der, Kristel
<kml.vander.valk@prvlimburg.nl>
Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan “Eyserbosweg ongenummerd Eys”
Artikel 3.8, lid 1 Wro
Ontwerp-bestemmingsplan “Eyserbosweg ongenummerd Eys”, hierna te noemen het plan.

Geachte Raad,

Het plan is niet voor vooroverleg aangeboden.
Het plan is beoordeeld op de provinciale belangen.
Wij zien geen aanleiding hieromtrent een zienswijze in te dienen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,
drs. H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop
intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens
beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
(n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de
hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

Van: Geyselaers, Claudia (ZN) <claudia.geyselaers@rws.nl>
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 8:28
Aan: Edith Vervuren-Lemmen <E.Vervuren-Lemmen@Gulpen-Wittem.nl>
Onderwerp: RE: Ontwerpbestemmingsplan Eyserbosweg ongenummer te Eys

Geachte mevrouw Vervuren-Lemmen,
Hartelijk dank voor de toezending van onderstaand plan.
Dit plan ligt niet in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland en raakt dan
ook geen van onze belangen.
U zult vanuit Rijkswaterstaat Zuid Nederland geen reactie ontvangen.
Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Claudia Van Kan-Geijselaers
Medewerker Verwerken en Behandelen
.................................................................................
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie
Avénue Ceramique 125 | 6221 KV | Maastricht
Werkplek: D2
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
Factuuradres Postbus 8185 | 3503 RD Utrecht
.................................................................................
M 06 31 01 14 08
claudia.geyselaers@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
.................................................................................
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.................................................................................
Werkzaam van dinsdag t/m vrijdag

Vanaf heden hanteert Rijkswaterstaat Zuid-Nederland voor ro-gerelateerde mails een nieuw mailadres:
roplannenzuidnederland@rws.nl

Wij verzoeken u vriendelijk dit mailadres te gebruiken voor het aanbieden van ruimtelijke plannen en daaraan
gerelateerde zaken.

