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Raad van de gemeente Emmen
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Datum

Ons nummer

26 maart 2021

2021 01 947/1 /R3

Uw kenmerk

Inlichtingen

Onderwerp

G.P.M.J. Schuyt
070-4264569

Emmen, De Velden 1 te Veenoord
B.O.B..

Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,
Bij de Afdeling is bovenvermelde procedure gestart door:
H. Otter h.o.d.n. Woninginrichting Mans Otter en Zn.
Deze procedure heeft betrekking op de beschikking van Raad van de gemeente Emmen en
H. Otter h.o.d.n. Woninginrichting Mans Otter en Zn van 28 januari 2021,349311-2020.
Vervolgcorrespondentie

Aan deze procedure zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle correspondentie over
deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld.
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het toegewezen zaaknummer te
vermelden.
Ons Werk

Wilt u (meer) informatie over de werkwijze van de Afdeling, bezoek dan de website van
de Raad van State (www.raadvanstate.nl).

Privacy
Wees er alert op welke privacygevoelige informatie u wenst te delen, want de Afdeling
stuurt de van u ontvangen stukken door naar de andere partijen. Voor meer informatie
gaat u naar www.raadvanstate.nl/privacyverklaring.
Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht.
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Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.
Hoogachtend,
de griffier
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