
’  e.a., ,  .GEM. NOORDOO Tp

Tel  , e-mail: .

INGEK. 0 3 AUG. 2021
Gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Emmeloord, 3 augustus 2021

Betre Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen 
(VVGB)wet glgemene bepglingen omgevingsrecht.

Uw kenmerk: HZ_WABO 2021-0475

Gegchte leden vgn de gemeenterggd,

Ondergetekende, , wonende te  , Espelerloon 7
gevolmochtigde von:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Verder te noemen  e.a.
De volmachten zijn bijgevoegd.

 e.a. dienen zienswijzen in tegen het ontwerp-VVGB voor het bouwen van 
een kantoor en appartementen op de locatie Koningin Julianastraat te Emmeloord 
(CWI locatie).
Een kopie van de kennisgeving zoals gepubliceerd in de "Noordoostpolderþÿ �� van 23
juni j.l. is bijgevoegd.

Deze zienswijzen worden ingediend op nader aan te voeren gronden. Om de termijn 
veilig te stellen volstaan wij op dit moment met het indienen van deze pro-forma 
zienswijzen.

Graag vernemen wij van u binnen welke redelijke termijn u de gemotiveerde
zienswijzen van ons verlangt.

Hoogachtend,

N. a-rrren   e.a.

. J

-Bijlagen: -kopie publicatie deþÿ�  �Noordoostpolderþÿ �
-volmachten



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) ?þÿ% 

(plaats) :

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

; 
Geboren :1

Wonende te : 
:
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : -7 -

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) : 
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) : 
(plaats)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

: 
Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VV GB)

? Beheer/mevrouw (naam) : 
(voornaam) þÿ � 

Wonende te (straat) : 
(plaats) : 
(postcode) : 

Geboren (datum) : 
(plaats) :—

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

Geboren : 

Wonende te : 
:
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : OZ.o9 öZ4



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) :

(plaats) :

(postcode) :

Geboren (datum) :

(plaats) :
'

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

: 
Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum 2 /

De volmachtgever;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) : .

(plaats)
W

Hierna ook, de volmachtgeve ° 

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp) 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum :

De volmachtge
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) : ë
(plaats)
(postcode) : 

Geboren (datum)
(plaats) : O

(
Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

: 
Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp) 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16

' appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

D t : 2>O ~ OG| 2-02-t

De volmachtgever;   . Ehe-g^volmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heèr/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) : 

(plaats) :£
(postcode) : 

Geboren (datum) : 
(plaats) : 

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

Geboren :1

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : J/-O ƒ-202/

De volmachtgever;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) <

(voornaam) : 

Wonende te (straat) : 
(plaats)
(postcode) : 

Geboren (datum)
(plaats) :

þÿ �� ï

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

;o

Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

P / z

 /

De volmachtgever;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) '?
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) : 
(plaats)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

: 
Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer/mevrouw : 

: 
Geboren : 

Wonende te : 
: 
: 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

: \ è? - Z c l

De volmachtgever;
Naam

Handtekening
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GEM. NOORDÖOSTPOLD'

ingek. 0 3 AUG. 2021

l \ J(U> cU ootydcUï'


