
Jeroen Dozeman 

Van: Bennie Grimberg [bennie.grimberg@nieuw-dordrecht.nu]

Verzonden: dinsdag 11 maart 2014 22:57

Aan: Jeroen Dozeman

CC: Pascal van der Weide; Wim Hassink; Gienus Wever; Alinda Bennink; Schaaf, Hans

Onderwerp: Re: Overleg bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, Camping Herenstreek 130"
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Geachte heer Dozeman, beste Jeroen,  
   
langs deze weg laat ik je namens het bestuur van de Dorps Coöperatie Nieuw-Dordrecht weten dat 
wij ons kunnen vinden in het concept ontwerp-bestemmingsplan.  
Sterker nog: in het kader van ontwikkeling van de dorpseconomie ondersteunen wij dergelijke 
initiatieven van harte.  
U mag dit de initiatiefnemer gerust laten weten.  
   
Met vriendelijke groet,  
Dorps Coöperatie Nieuw-Dordrecht  
   
Bennie Grimberg,  
bestuurslid  
   
NB vanaf 1 januari 2013 is de Dorps Coöperatie Nieuw-Dordrecht als voortzetting van Plaatselijk 
Belang Nieuw-Dordrecht (die is opgehouden te bestaan) de Erkende Overleg Partner van de 
Gemeente Emmen. Gelieve in voorkomende gevallen uw mailverkeer te richten aan info@nieuw-
dordrecht.nu  
   
   
   
   

From: wimlekkerkerker@ziggo.nl  
To: b.grimberg@hotmail.com  
Subject: FW: Overleg bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, Camping Herenstreek 130"  
Date: Mon, 17 Feb 2014 09:49:33 +0100  
 

  

  

Van: Jeroen Dozeman [mailto:J.Dozeman@emmen.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 9:57 

Aan: Undisclosed recipients: 
Onderwerp: Overleg bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, Camping Herenstreek 130"  

  

Geachte heer / mevrouw,  

  

Op deze wijze laat ik u weten dat het college van B&W van Emmen voornemens is om medewerking 
te verlenen aan een verzoek, dat voorziet in uitbreiding van een minicamping aan de Herenstreek 



130 te Nieuw-Dordrecht. Na de uitbreiding in zowel recreatieve gebruiksmogelijkheden- als 
bebouwde oppervlakte ontstaat een volwaardige camping.  

  

Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vanaf 11 februari 2014 is het 
conceptontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken digitaal beschikbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl via planID NL.IMRO.0114.2013047-B201. 

  

Uw reactie met betrekking tot het concept-ontwerp bestemmingsplan zien wij graag binnen 6 weken 
met belangstelling tegemoet. Indien u binnen deze termijn niet heeft gereageerd, gaan wij er vanuit 
dat u zich kunt vinden in het concept-ontwerp.  

  

Voor eventuele vragen kunt u per mail- of telefonisch contact met mij opnemen.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jeroen Dozeman 

  

Planologisch-Juridisch medewerker 

Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling  

Gemeente Emmen  

Tel. 0591-685391 

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente 
Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen. 
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