
 
 
 
 
 
 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu 

Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
 

 secretariaat: 
 Beerseweg 10 
 5451 NS Mill 
 www.mlvc.nl 

 
Ons kenmerk : JR2212 
Uw kenmerk : zaaknummer: Z/138850
Trefwoord : Bezwaarschrift Ho
Onderwerp : Ingebrekestelling GS

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 24 mei 2022 heeft  u bepaald dat 
bezwaarprocedure zal worden afgehandeld
 
Het betreft ons bezwaarschrift gericht tegen 
natuurvergunning van 02 juni 2016 voor Hoekstraat 14/16
 
Wij hebben nog geen beslissing van u ontvangen, terwijl de termijn om te beslissen al
verstreken.  Wij stellen u hierbij in gebreke. 
 
Volledigheidshalve vermelden wij on
 
Rekeningnummer:    
NL85 TRIO 0197 9101 30  t.n.v.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk ons een 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
Milieuvereniging Land van Cuijk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Wijnhoven, voorzitter                   Jan Reijnen, secretaris
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 secretaris : Jan Reijnen 
 telefoon : 0485-451071 

 rek.nummer : NL85TRIO0197910130
 e-mail : secretariaat@mlvc.nl

 

Aan: Gedeputeerde Staten van Noord

t.a.v. secretariaat Hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151  

5200 MC te 's Hertogenbosch

Z/138850                          Mill, 27 november 2022         
Hoekstraat 14/16 Rijkevoort 

Ingebrekestelling GS 

bepaald dat vanaf 23 mei 2022 ons bezwaarschrift via de formele 
zal worden afgehandeld (zie uw bijgevoegd schrijven van 24 mei 2022)

bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van ons verzoek om intrekking van de 
02 juni 2016 voor Hoekstraat 14/16 te Rijkevoort. 

nog geen beslissing van u ontvangen, terwijl de termijn om te beslissen al
u hierbij in gebreke.  

en wij onze bankgegevens: 

97 9101 30  t.n.v.  Milieuver. Land v. Cuijk 

een ontvangstbevestiging te zenden van deze ingebrekestelling.

 
  

voorzitter                   Jan Reijnen, secretaris 
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via de formele 
24 mei 2022). 

afwijzing van ons verzoek om intrekking van de 

nog geen beslissing van u ontvangen, terwijl de termijn om te beslissen allang is 

bevestiging te zenden van deze ingebrekestelling. 


