
1

Sjoerd van de Venne

Van: Tulleners, Hans <hhm.tulleners@prvlimburg.nl>

Verzonden: maandag 17 augustus 2015 14:46

Aan: Bouman, Raymond

CC: _postbus; Kavouras, Mariëlle

Onderwerp: RE: Ruimtelijke onderbouwing Rijksweg 1 Lemiers (docman :2015/58052)

Bijlagen: ATT00001..txt

Raymond, 
 
Wij hebben geen op- of aanmerkingen op deze concept ruimtelijke onderbouwing vooruitlopend op de nog in te 
dienen aanvraag omgevingsvergunning.. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
H.H.M. (Hans) Tulleners | Beleidsmedewerker                                                          
Cluster Ruimte 
T +31 (0)43 389 99 65  |  M +31 (0)6 29 47 73 14  |   
F +31 (0)43 389 79 77    
E hhm.tulleners@prvlimburg.nl 
 Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl/ruimte 

  
 

 

Van: Bouman, Raymond [mailto:R.Bouman@vaals.nl]  

Verzonden: woensdag 5 augustus 2015 13:15 
Aan: Tulleners, Hans; 'lam.baeten@prvlimburg.nl'; 'nf.knols@prvlimburg.nl' 

Onderwerp: FW: Ruimtelijke onderbouwing Rijksweg 1 Lemiers 

 

Geachte dames en heer, 
 
Vooruitlopende op een nog in te dienen aanvraag Omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het 
perceel Lemiers Rijksweg 1 te Lemiers (gemeente Vaals), wil ik u vragen om de bijgevoegde concept 
Ruimtelijke Onderbouwing te beoordelen en eventuele op- en aanmerkingen aan mij kenbaar te maken. 
Het betreft hier een concept Ruimtelijk onderbouwing (20150325 RO Rijksweg 1 te Lemiers) die strekt tot 
het formaliseren van de reeds aanwezige parkeergelegenheid op het perceel Lemiers Rijksweg 1 te 
Lemiers en de Landschappelijke inpassing daarvan. 
De concept Ruimtelijke Onderbouwing is voorzien van diverse bijlages, te weten 
Bijlage 1 20150325 RO Rijksweg 1 te Lemiers - bijlage 1 zijnde 1ste advies van de kwaliteitscommissie 
Bijlage 2 20150325 RO Rijksweg 1 te Lemiers - bijlage 2 zijnde advies van Waterschap Roer en Overmaas 
Bijlage 3 20150325 RO Rijksweg 1 te Lemiers - bijlage 3 zijnde 1ste inrichtingsvoorstel 
 
Bijgevoegd is ook een latere/aangepaste versie van het Landschapsinrichtingsplan (247-001 Toelichting 
landschappelijke inpassing Rijksweg 1 Lemiers).  
Dit Landschapsinrichtingsplan is ook reeds goedgekeurd door de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg 
(20150707_advies_K15-15_Vaals_lemiers_parkeerplaats). 
 
LET OP: DE BIJLAGEN ZIJN TE GROOT VOOR JULLIE MAILBOX EN ZIJN DERHALVE PER 
FILETRANSFER ALLEEN NAAR HANS TULLENERS VERZONDEN. 
 
De eventuele door u kenbaar gemaakte op- en aanmerkingen, het goedgekeurde 
Landschapsinrichtingsplan en de op- en aanmerkingen van de gemeente zullen worden verwerkt in een 
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definitieve ruimtelijke onderbouwing die deel uit zal maken van de aanvraag Omgevingsvergunning, welke 
tijdens de formele terinzagelegging ook nog aan zal worden aangeboden. 
Graag zie eventuele op- en aanmerkingen of een bericht als u deze niet heeft zo snel mogelijk tegenmoet. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verblijf in afwachting van u reactie met 
vriendelijke groet, 
 
 
ing. Raymond Bouman | Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Gemeente Vaals | Von Clermontplein 15 | Postbus 450, 6290 AL | Vaals 
( (043)3068555 | F (043)3068549 
* | r.bouman@vaals.nl I www.vaals.nl 

                 

Email-disclaimer 
Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw 
bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.  
Bij de verzending van berichten via email dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te 
houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat 
virussen buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers via haar email worden verspreid. De gemeente 
Vaals is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of 
onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert de gemeente Vaals haar uitgaande email op aanwezigheid van 
virussen.  
 
Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen 
worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn 
(zoals een vergunning, een subsidie-besluit of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om 
een ondertekende brief verzoeken. 
 
Privacy 
De informatie die u bij een informatie aanvraag per email verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van 
de aanvraag of reactie. 

 


