
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 6 ugustus 022 4:09
Aan: Bekhu s, Ursula; Berning-Everlo, Hilde;  
Onderwerp: Re: Telefonisch contact buurtbewoner Elshuys

Dag Ursula, Hilde en ,

Ik begrijp de ongerustheid wel.
Alleen onze invloed is op dit moment beperkt.

Mocht het wel zo zijn dan moeten we ook met de nieuwe eigenaar in gesprek omdat het voor ons ook een
"doorstroomlocatie" is en ze ons hierin beperken

We zouden de eigenaresse kunnen bellen en aangeven dat we veel onrustige buurtbewoners op de lijn krijgen die
vragen hoe het zit.
Misschien dat wij iets te weten komen. Mocht dit zo zijn dan kunnen wij dit uiteraard niet delen met de buurt, dat is
aan de eigenaren.

Groet

> Op 16 aug. 2022 om 13:55 heeft Bekhuis, Ursula < @tubbergen.nl> het volgende geschreven:
>

> Even ter info: Stijn H sselink belde mij hier ook over, heb hem zelfde info gegeven als  aan de buurtbewoner
heeft gegeven. Het is jammer dat  niet kan aangeven wie de koper is dat roept bij mij ook wel zorgen op.
>

>

> Oorspronke ijk bericht
> Van: < @noaberkracht.nl>
> Verzonden: dinsdag 16 augustus 2022 10:14
> Aan: Bekhuis, Ursula < @tubbergen.nl>; Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.nl>; ,

 < @noaberkracht.nl>
> Onderwerp: Telefonisch contact buurtbewoner E shuys
>

> B ste Ursela en Hilde,
>

> Vanmorgen ben ik gebeld (tja onbekend nummer op je vakantie, toch maar opnemen .

>

>Gisteren is de eigenaresse van Hotel Elshuys de buurt rondgegaan en heeft aangegeven dat ze haar Hotel heeft
verkocht per 1 september.
> Ze kon nog niet aangeven aan wie en dat wilde ze ook verder niet vertellen.
>

> De buurt zit in het ongewisse en is bang voor de verkoop aan de COA.
> Ik heb meneer een beetje meegenomen in hoe de gemeente hier in staat, maar ook dat we geen partij zijn in aan 
wie de eigenaresse verkoopt.
> Wij gaan over het bestemmingsplan en dat het gebruik passend moet zijn binnen het bestemmingsplan.
>

> Meneer vond het fijn me gesproken te hebben maar kon niet zo heel veel met de antwoorden.
> Begrijpelijk, maar hem nogmaals aangegeven dat wij geen invloed hebben op de aan- verkoop tussen 2 partijen.
>
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> Met vriendelijke groet,
> 
>

> V rstuurd vanaf mijn iPhone
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