*Z02BB71A245*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Broodje Harmonie
Harmonieplein 39
3603 BP MAARSSEN

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Stefan D'Agostino
Direct nummer
0346254320
E-mail
Stefan.Dagostino@stichtsevecht.nl

Datum

Ons kenmerk

30 augustus 2018
Onderwerp

Z/18/144574- D/18/110870
Uw kenmerk

Uw schrijven 27 augustus 2018
Bijlage(n)
n.v.t.

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw schrijven van 27 augustus 2018 delen wij u het volgende mede.
De huurder van het adres Harmonieplein 41 te Maarssen, alwaar Eetcafé Plein 41 is gevestigd, is
tot twee maal toe onder begeleiding van de politie en/of collega’s van het team Openbare Orde en
Veiligheid tot het onderhavige pand toegelaten met als doel bederfelijke waar te verwijderen en
gasleidingen e.d. af te sluiten. Gelet hierop zou er geen sprake (meer) moeten zijn van het ontstaan
van gevaarlijke situaties.
De huurder heeft inmiddels van ons een tweetal vooraankondigingen ontvangen waarin wij onze
voornemens hebben geuit tot het intrekken van de aan hem verstrekte exploitatie- en drank- en
horecavergunning. De huurder is daarbij een termijn geboden voor het indienen van zijn zienswijzen.
Deze termijn is op 29 augustus 2018 ongebruikt verstreken en wij zullen derhalve op korte termijn tot
de definitieve intrekking van de vergunningen overgaan. Indien het terras na het intrekken van de
vergunningen niet wordt opgeruimd kunnen wij hier eventueel handhavend tegen optreden.
De eigenaar van het onderhavige pand is reeds door ons op de hoogte gesteld van de sluiting.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

06) aan ondernemers Harmonieplein
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H-02 College - Reactie op brf (aug B-

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

*Z02BB71A245*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Eetcafé Symfonie
Harmonieplein 45
3603 BP MAARSSEN

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Stefan D'Agostino
Direct nummer
0346254320
E-mail
Stefan.Dagostino@stichtsevecht.nl

Datum

Ons kenmerk

30 augustus 2018
Onderwerp

Z/18/144574- D/18/110870
Uw kenmerk

Uw schrijven d.d. 27 augustus 2018
Bijlage(n)
n.v.t.

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw schrijven van 27 augustus 2018 delen wij u het volgende mede.
De huurder van het adres Harmonieplein 41 te Maarssen, alwaar Eetcafé Plein 41 is gevestigd, is
tot twee maal toe onder begeleiding van de politie en/of collega’s van het team Openbare Orde en
Veiligheid tot het onderhavige pand toegelaten met als doel bederfelijke waar te verwijderen en
gasleidingen e.d. af te sluiten. Gelet hierop zou er geen sprake (meer) moeten zijn van het ontstaan
van gevaarlijke situaties.
De huurder heeft inmiddels van ons een tweetal vooraankondigingen ontvangen waarin wij onze
voornemens hebben geuit tot het intrekken van de aan hem verstrekte exploitatie- en drank- en
horecavergunning. De huurder is daarbij een termijn geboden voor het indienen van zijn zienswijzen.
Deze termijn is op 29 augustus 2018 ongebruikt verstreken en wij zullen derhalve op korte termijn tot
de definitieve intrekking van de vergunningen overgaan. Indien het terras na het intrekken van de
vergunningen niet wordt opgeruimd kunnen wij hier eventueel handhavend tegen optreden.
De eigenaar van het onderhavige pand is reeds door ons op de hoogte gesteld van de sluiting.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

06) aan ondernemers Harmonieplein
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H-02 College - Reactie op brf (aug B-

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

*Z02BB71A245*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Splendido
Harmonieplein 43
3603 BP MAARSSEN

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Stefan D'Agostino
Direct nummer
0346254320
E-mail
Stefan.Dagostino@stichtsevecht.nl

Datum

Ons kenmerk

30 augustus 2018
Onderwerp

Z/18/144574- D/18/110870
Uw kenmerk

Uw schrijven d.d. 27 augustus 2018
Bijlage(n)
n.v.t.

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw schrijven van 27 augustus 2018 delen wij u het volgende mede.
De huurder van het adres Harmonieplein 41 te Maarssen, alwaar Eetcafé Plein 41 is gevestigd, is
tot twee maal toe onder begeleiding van de politie en/of collega’s van het team Openbare Orde en
Veiligheid tot het onderhavige pand toegelaten met als doel bederfelijke waar te verwijderen en
gasleidingen e.d. af te sluiten. Gelet hierop zou er geen sprake (meer) moeten zijn van het ontstaan
van gevaarlijke situaties.
De huurder heeft inmiddels van ons een tweetal vooraankondigingen ontvangen waarin wij onze
voornemens hebben geuit tot het intrekken van de aan hem verstrekte exploitatie- en drank- en
horecavergunning. De huurder is daarbij een termijn geboden voor het indienen van zijn zienswijzen.
Deze termijn is op 29 augustus 2018 ongebruikt verstreken en wij zullen derhalve op korte termijn tot
de definitieve intrekking van de vergunningen overgaan. Indien het terras na het intrekken van de
vergunningen niet wordt opgeruimd kunnen wij hier eventueel handhavend tegen optreden.
De eigenaar van het onderhavige pand is reeds door ons op de hoogte gesteld van de sluiting.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

06) aan ondernemers Harmonieplein
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H-02 College - Reactie op brf (aug B-

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

*Z02BB71A245*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

VvE Harmonieplein
Harmonieplein 69
3603 BR MAARSSEN

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Stefan D'Agostino
Direct nummer
0346254320
E-mail
Stefan.Dagostino@stichtsevecht.nl

Datum

Ons kenmerk

30 augustus 2018
Onderwerp

Z/18/144574- D/18/110870
Uw kenmerk

Uw schrijven d.d. 27 augustus 2018
Bijlage(n)
n.v.t.

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw schrijven van 27 augustus 2018 delen wij u het volgende mede.
De huurder van het adres Harmonieplein 41 te Maarssen, alwaar Eetcafé Plein 41 is gevestigd, is
tot twee maal toe onder begeleiding van de politie en/of collega’s van het team Openbare Orde en
Veiligheid tot het onderhavige pand toegelaten met als doel bederfelijke waar te verwijderen en
gasleidingen e.d. af te sluiten. Gelet hierop zou er geen sprake (meer) moeten zijn van het ontstaan
van gevaarlijke situaties.
De huurder heeft inmiddels van ons een tweetal vooraankondigingen ontvangen waarin wij onze
voornemens hebben geuit tot het intrekken van de aan hem verstrekte exploitatie- en drank- en
horecavergunning. De huurder is daarbij een termijn geboden voor het indienen van zijn zienswijzen.
Deze termijn is op 29 augustus 2018 ongebruikt verstreken en wij zullen derhalve op korte termijn tot
de definitieve intrekking van de vergunningen overgaan. Indien het terras na het intrekken van de
vergunningen niet wordt opgeruimd kunnen wij hier eventueel handhavend tegen optreden.
De eigenaar van het onderhavige pand is reeds door ons op de hoogte gesteld van de sluiting.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

06) aan ondernemers Harmonieplein
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H-02 College - Reactie op brf (aug B-

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

*Z02BB71A245*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Kitty's Kapsalon Maarssen
Harmonieplein 47
3603 BP MAARSSEN

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Stefan D'Agostino
Direct nummer
0346254320
E-mail
Stefan.Dagostino@stichtsevecht.nl

Datum

Ons kenmerk

30 augustus 2018
Onderwerp

Z/18/144574- D/18/110870
Uw kenmerk

Uw schrijven d.d. 27 augustus 2018
Bijlage(n)
n.v.t.

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw schrijven van 27 augustus 2018 delen wij u het volgende mede.
De huurder van het adres Harmonieplein 41 te Maarssen, alwaar Eetcafé Plein 41 is gevestigd, is
tot twee maal toe onder begeleiding van de politie en/of collega’s van het team Openbare Orde en
Veiligheid tot het onderhavige pand toegelaten met als doel bederfelijke waar te verwijderen en
gasleidingen e.d. af te sluiten. Gelet hierop zou er geen sprake (meer) moeten zijn van het ontstaan
van gevaarlijke situaties.
De huurder heeft inmiddels van ons een tweetal vooraankondigingen ontvangen waarin wij onze
voornemens hebben geuit tot het intrekken van de aan hem verstrekte exploitatie- en drank- en
horecavergunning. De huurder is daarbij een termijn geboden voor het indienen van zijn zienswijzen.
Deze termijn is op 29 augustus 2018 ongebruikt verstreken en wij zullen derhalve op korte termijn tot
de definitieve intrekking van de vergunningen overgaan. Indien het terras na het intrekken van de
vergunningen niet wordt opgeruimd kunnen wij hier eventueel handhavend tegen optreden.
De eigenaar van het onderhavige pand is reeds door ons op de hoogte gesteld van de sluiting.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

06) aan ondernemers Harmonieplein
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H-02 College - Reactie op brf (aug B-

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

