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Terpstra, Wietse

Van: Sandra van Strien <svanstrien@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: woensdag 12 augustus 2015 11:54

Aan: Terpstra, Wietse

CC: Johanna Miedema

Onderwerp: Reactie op overleg ex artikel 3.1.1 Bro Wijzigingsplan Waling Dijkstrastraat 78 te 

Vrouwenparochie

Geachte heer Terpstra, 

  

Op 11 augustus 2015 ontvingen wij het voorontwerp van het wijzigingsplan m.b.t. de Waling Dijkstrastraat 78 te 

Vrouwenparochie. In deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan. 

  

Het plan betreft een functiewijziging van bestaande bebouwing. U heeft een watertoets voor het plan doorlopen en 

daaruit is gebleken dat het plan geen invloed heeft op het watersysteem. Het plan geeft ons geen aanleiding tot 

het maken van opmerkingen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Sandra van Strien 

Cluster Plannen 

  

Wetterskip Fryslân T 06 – 46 17 21 35 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 

E svanstrien@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl  

  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  

  

Van: Terpstra, Wietse [mailto:w.terpstra@hetbildt.nl]  

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2015 14:14 

Aan: 'r.degroot@brandweerfryslan.nl'; 'provincie@fryslan.nl'; Info 
CC: Terpstra, Wietse 

Onderwerp: Overleg ex artikel 3.1.1 Bro Wijzigingsplan Waling Dijkstrastraat 78 te Vrouwenparochie 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bied ik u namens het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt bijgaand het concept ontwerpwijzigingsplan Waling 

Dijkstrastraat 78 te Vrouwenparochie aan. 

  

Ik verzoek u vriendelijk vóór 8 september a.s. een reactie in te dienen. 

  

Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van het Bildt, Postbus 34, 

9076 ZN  

St.-Annaparochie. Of per e-mail aan w.terpstra@hetbildt.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

 
Wietse Terpstra 

 
Afdeling Wonen&Werken 

Ruimtelijke Ordening 

tel.: 0518 40 92 87 
fax: 0518 40 92 50 
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Mail: w.terpstra@hetbildt.nl  

 
Bezoekadres: 

Gemeente het Bildt 
van Harenstraat 47 

9076 BT  St.-Annaparochie 

 
Postadres: 

Gemeente het Bildt 
Postbus 34 

9076 ZN St.-Annaparochie 

  

Disclaimer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
De gemeente het Bildt gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar derden. U kunt 
geen rechten aan dit bericht ontlenen. Formele besluiten worden door de gemeente het Bildt 
per post toegezonden. Alle berichten worden gecontroleerd. Bij vragen of problemen omtrent het 
versturen van informatie kunt u vooraf contact opnemen met de gemeente: info@hetbildt.nl 
Wilt u een formeel verzoek in behandeling laten nemen, dan kunt u dit per post sturen naar  
gemeente het Bildt, postbus 34, 9076 ZN St.-Annaparochie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 

Wetterskip Fryslân is tijdelijk verhuisd naar Crystalic.  

 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
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