Bart Kraats van de
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dorus van Deursen <dvandeursen@bodegraven-reeuwijk.nl>
woensdag 26 februari 2014 16:00
Johan Verduijn
Martin Francken Prive; Bart Kraats van de; Lizet Keyzers
RE: Bedrijfsverplaatsing

Geachte heer Verduijn,
De gemeente staat positief tegenover een bedrijfsverplaatsing van de smederij. Met de heer Francken (sr) en
mevrouw J. Francken hebben wij vandaag afgesproken dat de gemeente stedenbouwkundige randvoorwaarden zal
opstellen voor de achterlaatlocaties. Dit document zal, na afstemming met de familie Francken, worden vastgesteld
door ons college. Op basis van dat document zullen wij de gemeente Woerden informeren dat er overeenstemming is
bereikt over de invulling van de achterlaatlocatie(s) en welke juridische instrumenten (voorbereidingsbesluit en
bestemmingsplan) ingezet zullen worden om de gewenste kwaliteitsverbetering te bereiken.
Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mr. Th.L. (Dorus) van Deursen
Afdeling Planontwikkeling en -regie (a.i.) Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
tel: 0172 - 522 522
dir: 0172 - 522 739
fax: 0172 - 522 999
dvandeursen@bodegraven-reeuwijk.nl
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Johan Verduijn [mailto:JVerduijn@arcombv.nl]
Verzonden: donderdag 20 februari 2014 15:57
Aan: Dorus van Deursen
CC: Martin Francken Prive; Bart Kraats van de
Onderwerp: Bedrijfsverplaatsing
Geachte heer van Deursen,
Namens onze opdrachtgever Francken Metaal te Nieuwerbrug zijn wij bezig met de ruimtelijke ordeningsprocedure
voor de vestiging van het bedrijf aan de Barwoutswaarder 89 te Woerden.
De gemeente Woerden heeft gevraagd of er vanuit de gemeente Bodegraven medewerking wordt verleent aan de
verplaatsing van het bedrijf.
Nu zijn er diverse mail contacten geweest tussen u en onze opdrachtgever, echter zou ik graag een bericht van uw
gemeente ontvangen dat u graag meewerkt aan de verplaatsing van het bedrijf, zodat wij deze bij de ruimtelijke
onderbouwing in kunnen voegen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
ing. Johan Verduijn
ARCOM Partners B.V
Verstuurd vanaf mijn iPad

1

