Geachte heer Van der Knaap,
Afgelopen donderdag 14 februari spraken wij elkaar reeds over de behandeling van het
bestemmingsplan “Kampveld Milsbeek” in de raadscommissie van 26 februari a.s. Ik heb
mijzelf en cliënte toen aangemeld om in te spreken tijdens deze commissievergadering.
Bijgaand zend ik u nu, ten behoeve van deze commissievergadering, de brief die mijn
kantoorgenoot mr. Michael Klijnstra eerder op 8 februari jl. aan uw gemeente heeft
verzonden. Voor zover deze brief / aanvulling van de zienswijze nog geen onderdeel
uitmaakt van de documenten ten behoeve van de vergadering van a.s. maandag,
verzoek ik u vriendelijk dit document onder de raadsleden te verspreiden en toe te
voegen aan het dossier.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
A.M. (Anouk) Scharff
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