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Aan: De raad van de gemeente Stichtse Vecht
 
Zienswijzen op ontwerp bestemmingsplan ‘Bisonspoor P2 en P3’
 
 
Geachte (leden van de) Gemeenteraad,
 
Via bijgevoegd schrijven dien ik namens Autobedrijf Accuraat B.V. (tevens handelend onder
naam Vakgarage Accuraat), statutair gevestigd en tevens kantoorhoudende aan het adres
Bisonspoor 383, 3605 JZ te Maarssen hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Bisonspoor P2 en P3’.
 
Naar de inhoud van bijgevoegde brief met zienswijzen wil ik hier kortheidshalve verwijzen.
 
Ik zie uw ontvangstbevestiging graag tegemoet en wacht nadere terugkoppeling vanuit uw
gemeenteraad af.
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

 
Advocaat

(op woensdagmiddag afwezig)

Takenhofplein 3 | 6538 SZ | Nijmegen
Postbus 7150 | 6503 GR |Nijmegen
T: +3124 366 65 54
F: +3124 366 65 53
E: Marcel.Arts@bovemij-srm.nl
www.srmrechtsbijstand.nl
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, 
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen 
dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze 
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. 
U wordt verzocht dit bericht terug te sturen, ons onmiddellijk telefonisch
(+31 (0)24 36 66 545) in kennis te stellen en het origineel te vernietigen. 
SRM Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel 
onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor 
niet tijdige ontvangst daarvan. SRM Rechtsbijstand, Takenhofplein 3, postbus 7150,
6503 GR, Nijmegen. Ingeschreven bij de KvK te Nijmegen onder nr. 41058724.


























