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Van:  
Verzonden: maandag 15 augustus 2022 16:26
Aan: Bekhuis, Ursula; Berning-Everlo, Hilde
CC:  
Onderwerp: Hotel Elshuys

Hoi Ursela en Hilde,

Hierbij even ter info, de mail die
we van zorghuis Twente hebben
ontvangen.

Zijn jullie even op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Van:  <info@ >
Verzonden: maandag 15 augustus 2022 14:00
Aan:   < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: RE: Indienen principeverzoek Gravendijk 6, zorgfunctie

Beste ,

Op dit moment liggen de gesprekken met de verkoper stil ( er blijken andere geïnteresseerde
te zijn). Om geen onnodig werk te doen

heb ik het aanvraagformulier (Principeverzoek bestemmingsplan) dan ook aan jullie
opgestuurd. Indien de gesprekken opnieuw met de verkoper gevoerd gaan worden, zal ik
alsnog het aanvraagformulier indienen.

Vertrouwende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wil je bedanken voor je
inzet.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen directeur
mobiel 
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Zorghuis Tuente

Lokaties:

De Huiskamer, Slotsdijk 11, 7591 GN Denekamp

Scholtenhagen, Eibergestraat 157, 7481 HJ Haaksbergen

Huize Scherpenzeel, Markeloseweg 2, 7471 JE Goor

Van:   < @noaberkracht.nl>
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 13:20
Aan:  <info@ >
CC:   < @noaberkracht.n >
Onderwerp: Indienen principeverzoek Gravendijk 6, zorgfunctie

Hallo ,

Bij deze stuur ik je het aanvraagformulier voor een principeverzoek toe.

Deze graag volledig invullen en als het kan een korte omschrijving van het verzoek/de
voorgenomen ontwikkeling bijgevoegd.

Dit mag je opsturen naar info@noaberkracht.nl , dan wordt deze ingeboekt en verschijnt hij
in de werkvoorraad.

Ik zal intern aangeven dat wanneer hij binnenkomt deze naar mij mag worden toegeschreven.

Ik hoop dat het gesprek van vanmiddag het e.e.a. heeft kunnen verduidelijken.

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
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Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Uw tuin klimaatadaptief maken? www.groenblauwtwente.nl

Organisatieonderdeel fysieke leefomgeving - Team RO

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.

Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.

Gemeente Dinkelland Gemeente Tubbergen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 AA | Denekamp Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp

T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320 T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111 info@noaberkracht.nl

info@dinkelland.nl gemeente@tubbergen.nl

www.dinkelland.nl www.tubbergen.nl

@Dinkellandinfo @Gem_Tubbergen
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