Berg, Jolanda van den
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Louis van Noort <louis@xsvannoort.nl>
donderdag 4 mei 2017 9:41
Steve Keyner
Jan Tuin; Leo Versteeg; Adrie Pont
Re: Zwolle fietsenbergingen

R.K. Kerkhof Zwolle.

Bisschop Willebrandlaan 62,
8021 GA Zwolle
Geachte heer Keyner,
Uw voorstel tot het plaatsen van fietsenbergingen op en nabij de erfgrens, is in het bestuur besproken.
Wij kunnen akkoord gaan met de plekken die op de bijbehorende tekening (buitenbergingen ipv kelder.pdf) zijn
aangegeven.
Wel moeten de fietsenbergingen met duurzame materialen worden gebouwd.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Louis van Noort,
secretaris RKKZ

Op 28 apr. 2017, om 14:53 heeft Steve Keyner <S.Keyner@vastbouw.nl> het volgende
geschreven:
Geachte heren Tuin en Van Noort,
Wij hebben uw brief van 21 april jl. in goede orde ontvangen en onze notaris gevraagd een concept op te
stellen zodat later een en ander vastgelegd kan worden met de toekomstige eigenaren van ons plan.
Zodra dit gereed is, zullen wij deze aan u doorsturen ter bestudering.
Zoals beloofd, zouden wij u op de hoogte houden over o.a. ons ontwerp. In het verlengde hiervan
hebben wij een vraag wat betreft de erfafscheiding tussen het kerkhof en ons plan. Wij hebben een
alternatief gevonden voor de locatie van de fietsenbergingen zodat deze bovengronds gerealiseerd
kunnen worden i.p.v. ondergronds. Deze kunnen voor een deel aan de voorzijde bij de onderdoorgang
van het gebouw gerealiseerd worden. En voor een deel (roze gekleurd) achterin het parkeerterrein tegen
de erfgrens van het kerkhof. Zie bijlage voor principe schets.
Ter plaatse van deze fietsenbergingen is een fysieke erfafscheiding (ruim 2,3 meter hoog) gegarandeerd,
want doorkijk is hier logischerwijs onmogelijk. Daarnaast zou dit waar een grondkering noodzakelijk is,
hiermee geïntegreerd kunnen worden.
Het terrein zal overigens ook afgesloten worden waar deze bergingen aan het fietspad grenzen bij het
kerkhof.
Graag horen wij volgende week van u of u positief tegenover bovenstaande oplossing staat?

Met vriendelijke groet,
Vastbouw Vastgoedontwikkeling
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Steve Keyner
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Denk aan het milieu voordat u deze email afdrukt

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt
u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Vastbouw Oost BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
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