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Terneuzen,

Betreft: opslag betonblokken

Geachte heer

Naar aanleiding van uw mondeling verzoek tot het aanleggen van ee
voor betonblokken welke gebruikt gaan worden ten behoeve van de dijkwerken
"Serlippenspolder" op een terreintje gelegen tussen verpleegtehuis Ter Schorre en het plan
Serlippens Oost, delen wij u het volgende mede.
Wij zijn bereid medewerking te verlenen tot het in gebruik geven van het op bijgaande
tekening aangegeven terreintje onder de volgende voorwaarden:

het mag alleen gebruikt worden t.b.v. opslag van betonblokken;
de stapelhoogte mag niet hoger zijn dan 3 meter;
het terrein dient afgebakend te worden met hekken;
de termijn van ingebruikgeving is maximaal tot 31 augustus 2001;
het terrein dient na gebruik in dezelfde staat opgeleverd te worden;

Bij ingebruikneming van het terrein aanvaardt u de hierboven vermelde voorwaarden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

secretaris, burgemeester,
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