Van: ronald@lokaalliberaal.nl <ronald@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 12:01
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Kulve, Inge te
<inge.te.kulve@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: 45. Technische vragen leegstand en overlast Daalsehoek
Beste Griffie,
Graag heb ik uitgezocht welke actie er is ondernomen na twee contactmomenten over Daalsehoek
45.
Dit betreft 11 april 09:12 en 17 april 12:17.
Er is niets in Fixi opgenomen hierover.
Groet,
Ronald van Liempdt

Van: Kulve, Inge te <inge.te.kulve@stichtsevecht.nl>
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 15:48
Aan: 'ronald@lokaalliberaal.nl' <ronald@lokaalliberaal.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Reparon, Henriette
<henriette.reparon@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: 45. Technische vragen leegstand en overlast Daalsehoek
Geachte heer Van Liempdt,
Op 3 juni jl heb ik uw vragen ontvangen die ingeboekt zijn als technische raadsvragen leegstand en
overlast Daalsehoek nummer 45. Met deze mail geef ik antwoord op deze vragen.
In de beantwoording van de artikel 41 vragen over de Daalsehoek staat bij vraag twee dat er geen
klachten zijn binnengekomen. Er zijn wel inwoners geweest die direct bij de eerste vernielingen de
gemeente telefonisch hebben gecontacteerd.
1.
Waarom stelt de gemeente dat er geen klachten zijn geweest ?
Het telefonisch informatie centrum (TIC) registreert alle binnengekomen telefoontjes en klachten. Bij
het TIC is geen registratie van een melding of klacht bekend.
2.
Wat gebeurd er met telefonische meldingen van inwoners?
Het TIC registreert de meldingen -die niet door de inwoner zelf geregistreerd worden- in Fixi. Dit
systeem registreert de melding en zet de melding door aan een behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groet,
Inge te Kulve
Beleidsadviseur grondzaken
Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Inge.te.kulve@stichtsevecht.nl
0346 254512
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

DISCLAIMER:
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is vertrouwelijk. Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen
is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en
eventuele kopieën of uitdraaien daarvan te vernietigen. Aan de inhoud van de e-mail en verzonden bestanden kunnen geen rechten
tegenover de gemeente of één van haar bestuursorganen worden ontleend. De Gemeente Stichtse Vecht verstuurt formele berichten
(zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst) schriftelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit onvolledige en/ of foutieve informatie in e-mailberichten.

