
Van Den Berg Est B.V.

Karnheuvelsestraat 20

4185 NE Est

Est 29 januari 2022

Betreft: Reactie op bezwaarschriften omtrent verleende vergunningen

Beste Raadsleden en Burgercommissie leden gemeente West Betuwe.

We hebben de Griffier gevraagd als het nodig is de namen die we noemen weg

te laten, omdat we geen mensen willen kwetsen.

We hebben twee vergunningen verleend gekregen.

Ten eerste op 22december 2027 hebben we een vergunning gekregen met

aanvraagnummer 6339425 .

Dit betreft een nieuwbouw bedrijfspand op het adres Karnheuvelsestraat 20a

in Est.

Met als projectomschrijving: het realíseren van een nieuw te bouwen

bedrijfspand incl. verblijfsruimten voor arbeidsmigranten aan de

Karnheuvelsestraat 20 te Est.

De vergunning is verleend aan Van den Berg Est B.V.

Ten tweed e op 24 december 2O2L hebben we vergunning gekregen met

aanvraagnummer 6133955 voor nieuwbouw kassen op de Karnheuvelsestraat

20 te Est. Met als projectomschrijving: Het bouwen van kassen.

De vergunning is verleend aan Van den Berg Est B.V.

ln het dorp Est is een gezamenlijke app groep genaamd de Dorpstafel.

Naar aanleiding van onze bouwplannen is op woensdag 26 januari door de

dorpstafel op de bewoners app de hieronder geplaatste berichten gezet.
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Beste Estenaren, als Dorpstafeü rlinden rui.i het finee pticht om de ben'sners te
infnrmerËft Çwer ¿aken dte belanqrúk z¡jn vcor Fret dcrp, Ðaarbt¡ functioneren wij
,Els eeru inrïcrrvratiebnoru vÐcr de genneente ûver '\Uat r¡¡il Est'. Ín deae

hcedanigheid be,'ricl"rten r,'¡r.ljutlie dan nak tver het volgende:

Een vengunn,ing [s aangevraagd en venñeend {er ås rucg be¡waan nnogelijk] '.iÐtr
de bour¡,'ìrr'år'r €Ërr bednifspar*d aan cle t{arnheuvelsestraat te Est, fÐij de

Ðrvrge',rinrgsdlenst Rùr¡ìenenla,nd {ü344-57931r[} ls n'leer infqrmatie l'¡ierçver te
uerkrijqen,]
ûp zich r'¡iks rurûs mee mä¡¡r Ër stfl,nd niet br.$ dat pn nck loqies r,,çcr 4fr

a rbeüds nn iq ra nte n' i n r,'uo,rderì g e rÊÐ I i seend.

ße Darpstafe! meent d.H1t ïerrr ¿niets helangrijks de qenneente h,et du'np, had

diEnen tle b'e'¡rageft" mraatr neennt o'$'er de wensell'tjkheid t¡an l'¡et pllanr geen

stan'dpurnt in. D'e dnnp,stafel '¡inrdt dus',,r,'eü dai de [:ewc,nens',r'än Est hiero.'u'er

,gero n.s u liteend mçeten'u,*,9' nden,

ßaar'nnn geh'en,,',räj iredereen de geleEenheid crnr uia 'CitfcrrnullenrÌjn, qf haar

aiernsr,t'ijae te Eer,,en"

l¡jlj ¿r¡ltenr dÌit danr b,qJrÌdef,en en aan de qenneente r,uo+rleggen.

LET üFl Vuljouru',, standpurnt de¡e'r,'p'eek nnE inr {'u'ncr de t$E jan'uari} ¿sclat 'çr¡e

l'let op ti.frd naar de gem'eente kunnen stq-¡reru" ,{¡:4

rl Sr'rrr.ç*rî,i¡,t¡,rd
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,Anheidsnnigranten huisuesting in Eslt

Eegte irte'¡r¿n Ie- i,e'!-','in!l iE ,ì,3-'tiË'u't,ta¡¡:l e-' '"'rrl*e*d 'l'he:r,"';r;rt'

tr,r,leliirl l:,: J ;*h'r,,;,',i ',,'Lt.r::r'J* h'f.',;lt¡','õt-r ËÊ' r,eCliji:p¿¡rd e¡n '1e

het fsrrnulier is te',,,'irìden np : httgr-c:riJ'fnrms,gåurlqhtr3t,13'3'.1üLUTUUHI'ü.
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Arbeidsmigranten huisvesting in Est
Beste Estenõren

Een vergunning is aangevraagd en verleend (er is nog bezwaar mogeliik) voor de bouw van

een bedrijfspand aan de Karnheuvelsestraat te Est. {Bij de Omgevingsdienst Rivierenland

(0344-579314) is meer informatie hierover te verkriigen.)

Op zich niks mis mee maar er stond nlet bijdat er ook logies voor 48 arbeidsmagranten in

worden gerealiseerd.

De Ðorpstafel meent dat voor zoiets belangrijks de gemeente het dorp had dienen te

bevragen, maar neemt over de wenselijkheid van het plan geen standpunt in. De dorpstafel

vindt dus wel dat de bewoners van Est hierover geconsulteerd moeten worden.

Daarom geven vve iedereen de gelegenheid om via dit formulier zijn of haar zienswiize te

geven.

Wij zullen dit dan bundelen en aan de gemeente voorleggen.

LET OP! Vuliouw standpunt deze week nog in {voor de 29e januari} zodat we het op tiid naar

de gemeente kunnen s?uren.

Als je bezwaar hebt richt dan ook een schrijven aan:

Het college van burgemeester en wethouders van I rest Betuwe,

Postbus 1 12,

4190 CC Geldermalsen

onder vermelding van: ODRz110733 bedriif spand Katneheuvelsestraat Est.

Vermeld daarin waarom je het niet eens b€nt met dit plan.

ô
*Vereist

E-mailadres'

Je e-mailadres

Stichting

stafel EstDor



Geef jouw mening (lees eerst wat op bijvoorbeeld Google over de voor en na*

delen) *

o

o

lk ben VOCIR de bouw van een logies voor 48 arbeidsmlgranten aan de

Karnheuvelsesträðt.

lk ben TEGEN de bouw van een logies voor 48 arbeidsmigranten aan de
Karnheuvelsestraat.

O ,t heb geen mening over deze tijdelijke huisvesting van arbeidsrnigranten.

Welke voordelen ziet u bij het vestigen van 48 arbeidsr.nigranten in Est?

Jnuw antruonrd

llfelke nadelen ziet u bij het vestigen van 48 arbeidsmiEranten in Est?

Jouw antr¡'¡o*rd

Orn fraude te voorkornen vragen wij r.r ook hier uw adresgegevens in tË voeren.
Deze zullen NIET met anderen (ook niet de gemeente) gedeeld r¡¡crden, rnaar

worden vernietigd nadat deze gecontroleerd zijn.

Joulv at¡ttuoo¡d

.D Suur rne €en kopie van m¡jn anlwoorden.

Formulierwissen

Verzend nooit wachtwnorden via Gaogle Fürrnillíeren.

rêCÂPTCHA
Priv¡cyVoorweard¡o

Verzenden

B
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Uitncdiging:
Goedendag dorpsbewoners
We hebben vernomen dat er wat Eenuis" onduidelijkheden ot¡er onze

nieuwbouw zijn cntstaan
Graag lichten we $nre p[annen aãn u tse
Hierbij nodigen wij u uit as donderdagavond 19"3Û u

Aan de karnheL¡velsestr¡at 30

Er¡en o¡ooraf rpgerren vie een privé appje als je erbii bent

Dan zorgen wi! voor voldoende sta / ¡ltplaatsen t¡$äår ur¡e de Ccrona regels mee

in acht nen'ïen

Groet.

Tom en futarjanne uan den Eerg Ji]:45

G.oedenrniddag
Bedankt r,/0rr il$t aannnelding
1,{oor ''¡ar¡avçnd op de karnheLtc,elsestruat 2S Est

Hieronder er¡en l¡et Ccr'cna prctn'col

Er* de agenda

Bij binnenkonnst dnaaEt u eer¡ mcndkapje ern tü'srxt u de QR cade of een

neEatieve Corona test
tp uau eigenr p{aats nrag lret mondkapje af
T$dens de rsndleiding heeft u t¡l'r,'Fnsndkapje op

19J&n9.45 uur üs Er intocp met koffie thee ç¡at u üp u$J plaats kunt nuttiEen

19.45-¿fi.1t uur rondleiding in nleerdere gffleperì

2ü.'i 5 ur¡r start presentie

Waarna qeleqenheid is tet stellen rrån ïraEen

21.3t uur einde s'rsrTd ¿u:4E
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Hierop hebben we direct donderdag avond 27 januari een toelichting avond

gehouden. Waarop 42 dorpsbewoners fractie leden en Burgerleden zijn

geweest.

Op deze avond hebben de mensen een rondleiding gekregen en hebben we

onze plannen gepresenteerd en is er ruim voldoende tijd voor vragen geweest.

Deze avond hebben we als zeer positief ervaren. We hebben een inzicht
gegeven hoeveel medewerkers/ arbeidsmigranten we nodig hebben en

hoeveel er in het dorp Est werken bij alle bedrijven samen. Aan het einde van

het programma was op een enkeling na iedereen positief over onze plannen.

We kregen zelfs van een dorpsbewoner bericht dat ze op de petitie van de

dorpstafel hebben ingevuld dat ze tegen de nieuwbouw zijn.

En hier nu spijt van hebben, zie hieronder.

à :.': ::,.;., :,i:.:. ),.;

Ha Marlanne, zojurst is rnrjn yriend-||J thuis gekomen. Hr.¡ vond het
een verhelderende urtleg or.,er de hursvesting,

B¡ deze zou ik graag mijn reeds eerder getekende petitìe tegen de huisvesting
p¡illen in trekken.
Aangezien rk niet u¡eet hoe dit te doen. bericht ik.,¡e even cp deze nranier.

Met vriendelr.¡ke g roeten,

- 

r:,:.*

4,-:1. ;:. .ji:l :...,',.i

Ha Marianne, bed¿nkË voor het telefoonnumrner, lk heb fn net gesproken om

te vragen mijn petitie in te trekken. Dit gast hr¡ doen.
Tevens heb ik hem gevraagd af het geen beler idee is on de huidiEe petilie te
schrappen en een nieurt'e petrtie te houden" Mogelijk hebben meer m€nsÊn een

bezwaard Eevoel dat ze tegen de huisvesting hebben getekend. Het bericht van

de Ðorpstafel maakte bry mU {en mogelrlk rneerdere mensen} rvat los. Gelt¡k

kwam het gevoel '¡an het gebeuren rond het AZR'ran een aantal jaar geleden

weer omhocg en tekênde ik in een inrpuls deze petitie. Niet gegrond, vind ik
van r:rezelf, nådat l||l br1¡ullie bijeenkomst uras gelve€st.

Echter ziet ln hier van af. je kan {als 1e hebt aangevinkt dal;e een kopie 'ran de
petitie ,,vilde) deze via een ontvången link terug krjken en veranderen. Ëchter ¿ls

,re hebt åångegeven geen marl te rvrllen ontvangen drt n¡et rneer rvrjzigen (zoafs

bU mç het gevalwas).
T.,¡a, geen nier.lrn¡e petitie dus ,.rvel itrordt mç tegen stern er uit gehaalcl.

Dit wilde ik even rïìetJe delen,

Met vriendelijke g roeten,

r-
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Helaas hebben we twee bezwaren gekregen op onze verleende vergunningen.

Zie de volgende bladzijden.
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GEMgENTE

WEST
BETUWE

V¡n den B¿rg gsl B.V.
Do hcot T. van dcn Bcrg
Xåmheuvelse¡traal 20
4185 NE EST

Llûrflddor?
M.rlçlt'f\ryær

Dooûtal¡umm.' +31 34ô72 8ôõl

Mrrlcüo.l(ry¿Grø)W€¡lSsturYs nl

Drtum 26 Jinuür 202?

Kcnrnrrl 3¡93¡¡8 6.| 3S0$l
P.gin. I van I

VERZ0NÍIEH ?6 {r. ma

ond€ftverp: ingedlendo berwarrschriflcn tcaen de aen u y€rla€ndc omgeyinosvorgunn¡ng

Gerchlr hcc{ V.n dcn 8erg,

Met dere brlef berlchten wil u dil cr twe€ bczwaðrschriftån ziln ¡ngodiend tegon da 8¡n u vølecndc omganlnga
vlrgunning voor de nisuwbouw ôan dc Kamhcuvelsêslrôat 20(r) in E$. De bezwaarschr¡ft.n ¿¡¡n sls bllsg.n
bi¡gevoegd.

Bonüañ voc a¡¡ro rdcolng m rblco
É€n ingcdi€fld bearaer¡ch¡ifl bctskent naet drt ü nu niet mag beginnerì m€l bouwen. Alhen u bourvt dåñ rurl voor
êioen relêning en rl3lco. ln hel geval de vadeende vergunning door dc ingcdisndo bczw.lrschriftcn niet in sland
blilft ken het b€lekenen dst âlles w6t u al heeft opgcbouwd. of aangelegd. mo€i rvord€n afgebroken.

Brn¡r¡¡t$fficomml¡¡h
0Ç bozwrr€n ¿i¡n doorgcrtuurd n6.r de commlssle voor beuwaårschrlftên. De¿e onaBlankali¡kG commlisie gÇofl

sdvþs oycr do ingedhndc bczwaarschritlen &an onr colþp. De behandcling van dcra zaak slatl voorloplg
gcpland voor dc .ltllng vtn dlnsdågsvond I 5 msart 2022. Ê.en pa¡r weken voor dcza dalum ontvsngft u cen

ultnodl0ing voor dezr zining.

Conbct¡aeatrúr
lndlcn u vrtgeî hebt kunt u dlê lêllen vir hÊt êmâilsdrêB Ðrulgtle¡eyrer€¡wastÞglulur"rl of t€lcfonisch vlE hËt

algcmene 728800) cn yftgcn nrlr de sacrc(.rls vôn de bczwrårschrlflGncomm¡ssl€.

€n

Zåken

T6sm 8i il agcn: 2 baz]f,] aa ßcht iflen

flJD€LlJ( ¡rOCi ll¡ES Vön flañ vrn lseeltweg 4 . ¿tgl XC Êeldfmðlson
Poslbus ì 1? . óì90 CC Cåldermå¡seo , g*meenre(irwoslb*?uwe ¡l ì ffi.ül¡|tura.d

034å ' ,? 88 00 Algtfle.¡
0345 /28801 lromso$6rl
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V¡n: ft

Vårlohdcn: rondag 23 januari 2022 17:02

Aiñ: temeente@y¿estb€tuwe, nl

Ondrrwrrp: Be:waar bcuw bedrijfupand Kðrnhewel3êstråât 20å

Beste Gemeente ãmbtenaar en Wethouder,

Via dit schrijven maar ik bezwaar op de bouw aan de Karnheuvelsestraat
20 en 20a te Est

Er zijn diverse vergunn¡ngen ingediend, behandeld en goedgekeurd o.a.
Bouw kas
Bouw bedrijfspand
Brandveiligheid
Aanvraag huisnummer (20a)

Wðt nog niet ¡n de krant (media), heeft gestaan is het aanvragen van
huisvesting.
Hier schijnt de gemeente wel van op de hoogte te zijn'
Plan is om 12 appartementen voor 4 personen te bouwen (48
immigranten)

Nu zijn er al 20 immigranten gehuisvest en met de komst van de nieuwe
situaiie wordt dit 10o/o van de inwoners van het hele dorp Est.

Maandag 24 januari is de laatste dag van bezwaarmaking en zal morgen
dan ook naar het gemeentehuis komen.

Ook ben ik al een maand aan het schrlJven met de Gemeente en OVD,

maar elke worden de afspraken niet nageleefd en betreur ik.

Mijn gegevens
I

I.O. de achterburen

¿
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383 s?u
Mrrietto Kcyzrr

Vrn:

Arn:
Vrrrondrn: maandag 24 januari ¿022 t 5:40

gemeente@we5lbetuwe.nl
RE: Eerwaar bouw bedrijfspand Karnheuv€lseslraåt 20àOnderr*p:

Beste gemeente,

No even terug komen op mijn schrijven van gisteren m.b.t. het bezwaar
wat wij maken.

1. Bezwaar bouw kassen (op welke locatie van het terrein, dus waar).
2. Bedrijfspand (geen bezwaar), mits het niet wordt bewoond en echt

alleen als loods/werkruimte of kantoor wordt vergund. EGn
bcdrfßpand i¡ gccn bcdrffrwonlng.

3. Aantal immigranten om te huisvesten (48) en de huidige 20 zit je al
op 10o/o van de aantal bewoners van Est

4. Nu is er al geluidsoverlast van de 20 bewoners, vooral in de zomer
en in het weekend
Muziek en schreeuwen

5. Dit bedriJf is asociaal bezig met de omliggende aanwonenden
Bij elk bedrijf heb je de voor/nadelen, maar hier alleen maar
storingsfactoren
- paar keer per dag brengen ze groenafval weg met een heftruck en
een stalen bak op de lepels, dat is echt super storend. Het pad ziJn
platen die niet aansluiten, ook hier krijg je de weerkaatsing van de
kas.
- In de zomer wanneer ze op het land werken, kan de muziek
behoorlijk hart staan en galmt ook nog tegen de kas.
- Ruim een half jaar ligt het terrein braak en is het een afbreuk aan
onze omgeving, al eens aangekaart om op ons terrein een
beplanting singel aan te planten voor m¡nder geluidsoverlast en
minder afbreuk aan ons woongenot.
Echter willen ze n¡et tekenen voor de onWangst van de wetering-
schoonmaker voor vast.
- ook worden er lozingen gedaan in de wetering (afuoer van het
buitenterrein).

Ik/wU snappen dat je als bedrijf je werkzaamheden u¡t moet kunnen
voeren, en dat wij als omwonenden daar hinder van kunnen
ondervinden, maar dit is meer dan hinder.
Ga met de buren in overleg als je iets wilt en verberg het niet als er
na wordt geinformeerd.

Mel vriend€liile gro€t,

10
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Onderuerp: bezwaar tegen de bouwplannen van

r de Karnheuv€lsestraet 20 te Est.

van den Berg,

Datum: 24 ianuan 2O22.

Aan wethouder mevr. Klein- de long.

Geachte mevrouw,

Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen de bouw van

immigrantenverblijven, behelzende 12 appartementen voor ieder 4 personen,

het bouwen van een kas en het bouwen van bedrijfshal op het terrein van de

I op bovengenocmd ¿dres. Op grond van de "Wet
Openbaarheid van bestuuf hebben omwonenden het recht om deze plannen

¡n te uien. Daarvan maak ik graag gebruik en ik venoek u mij daartoe u¡t te
nodigen.

Met vriendelijke groet

LI



Bezwaar 1

Van

Dit bezwaar is bouw bedrijfspand Karnheuvelsestraat 20a

Graag gaan we op alle punten in:

Punt 1: Bezwaar bouw kas, is in onze optiek niet realistisch er heeft recentelijk
geen bestem m ingsplan wijzigi ng plaats gevonden.

En deze grond is al geruime tijd voor kassenbouw in bestemmingsplan

opgenomen.

Punt 2: Bedrijfspand is geen bedrijfswoning.

D¡t klopt want wij gebruiken de nieuw te realiseren appartementen voor
arbeidsmigranten, die nodig zijn voor ons bedrijf.

Punt 3: Aantal arbeidsmigranten is gebaseerd op de aantal nodige werknemers

op ons bedrijf. Daar komt bij dat het niet realistisch is dat alle plaatsen bezet

kunnen zijn in het verblijf. Doordat medewerkers vakantie hebben en de

appartementen niet altijd gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld

mannen en vrouwen samen plaatsen.

Punt 4: Geluidoverlast: Wij hebben hier nooit klachten over gehad de huidige

huisvestin gis 475 meter van hun huis vandaan. Dus klacht vinden we niet
realistisch.

Punt 5: Asociaal gedrag vinden wij een ernstige belediging. We hebben nooit
ruzie of boze gesprekken met elkaar gehad.

Groenafual wegbrengen: We zijn er ons niet van bewust dat deze

werkzaamheden geluidsoverlast maken. Ook zijn we nooit aangesproken door

de omwonende. We hebben deze klacht voor het eerst te horen gekregen op

onze voorlichtingsavond.

De Dag na de voorlichtingsavond hebben wij de aannemer opdracht gegeven

om een stalen rijplaat te vervangen door een vlakke betonplaat. Hiermee is

hopelijk dit probleem binnen 24 uur op gelost.

Muziek in de zomer: Onze werknemers werken op reguliere werktijden als hun

hierbij een radio aanzetten hebben we nooit klachten van mensen gekregen.
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Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat dit geen hinder gaf voor de buurt. Er staat

uiteraard geen disco installatie op het land.

Wij zullen geen bezwaar aanteken als jullie een beplantingssingel inplanten.

We zijn in gesprek geweest met - en Waterschap om te

regelen dat het Waterschap altijd over ons land rijdt om de sloot te vegen

zodat - - - _ aan hun zijde een groenstrook kunnen aanplanten

hiervoor zijn we ook al uitgenodigd bij hun Notaris om dit door te nemen. Na

het bezoek van ons aan hun Notaris hebben we niets meer vernomen.

Ook met het waterschap is al uitvoerig contact geweest om dit notarieel vast te

leggen.

Wij hebben inmiddels het pad aan onze zijde al verbreed zodat het waterschap

goed van onze kant goed slootonderhoud kan doen. Negentig procent van het

uitgevoerde slootonderhoud heeft de afgelopen L0 jaar van onze kant plaats

gevonden.

Lozingen: Er worden door ons geen lozingen gedaan die niet vergund of illegaal

zijn.

Verbergen vergunning: we hebben niets te verbergen, de aanvraag vergunning

is openbaar gepubliceerd. ln de vergunning staat duidelijk onze plannen.

De deur van ons bedrijf staat altijd open voor overleg en of vragen.

Wij hebben een tuinbouw bedrijf in het glastuinbouw concentratie gebied te

Est. Dus omwonende kunnen hopelijk begrijpen dat hier tuinbouw

gerelateerde werkzaamheden plaats vinden.

Kunnen burgers zich hier niet in vinden, dan moeten ze zich misschien afvragen

of ze in het agrarische gebied willen wonen.

zijn ook oP onze

voorlichtingsavond geweest. We gaan ervan uit dat de nu gemaakte bezwaren

niet gemaakt waren na deze voorlichtingsavond. We kunnen ons voorstellen

dat ook deze mensen hun bezwaar willen intrekken.
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Bezwaar 2

Het is een ieders recht om de vergunning in te zien.

Verder kunnen we hier niets aan toe voegen

Wij hebben vergunning aangevraagd en gekregen voor een nieuwe bedrijfshal
met huisvesting voor arbeidsmigranten en uitbreiding kas.

De afgelopen 10 jaar zijn we gegroeíd met ons bedrijf.

We maken meer planten en onze afnemers laten meer werkzaamheden door
ons doen.

Deze werkzaamheden bestaan uit:

o Mengkarren maken van verschillende planten.
o Verschillende verpakkingen potten, manden, tassen en diverse

hoezen.

¡ Maar ook het prijs stickeren voor de eind klant dít is een trend in
de tuinbouw.

U zult begrijpen dat hier veel ruimte voor nodig ís vandaar de aanvraag voor de

bedrijfshal.

Wij zijn van mening dat je als goed werkgever je mensen goed moet
huisvesten.

Dus willen we t2 mooie 4 persoons appartementen bouwen.

De schaarste aan goed personeel ís groot, door eigen huisvesting te realiseren

is het makkelijker om medewerkers te krijgen en te houden.

De afgelopen jaren hebben we nooit klachten uit het dorp of onze omgeving
gehad.

Het verblijf willen we realiseren naast ons eigen woonhuis, zouden er
problemen komen dan zijn wij de eerste die er last van hebben.

Mochten zich er problemen voordoen nemen we direct maatregelen en

uiteraard hebben we hier goed zicht op doordat we er naast wonen.
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De twee mensen die bezwaar hebben gemaakt wonen een straat achter ons

ongeveer 475 meter van ons vandaan.

Op de informatieavond verklaarde omwonende nooit last te hebben gehad van

onze mensen.

We kennen meerdere collega bedrijven die aljaren veel mensen op hun bedrijf

hebben wonen en deze collega's hebben ook geen problemen met de mensen

die bij hun wonen.

Zelf hebben we uit Haaften waar ook arbeidsmigranten zijn

gehuisvest nog gebeld en navraag gedaan ook daar zijn geen klachten uit de

buurt. Dit bedrijf staat aan de rand van het dorp.

Door onze nieuwbouwplannen te realiseren. Bouwen we eerst een nieuwe hal

voor onze verwerking van onze producten met daarboven mooie huisvesting

voor de arbeidsmigranten en daarna kunnen we de uitbreiding van onze kas

realiseren.
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Hierbij een tekening van de aanvraag
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Ligging bedrijf
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Plattegrond a ppa rtement
Per a ppa rtement
-4 personen
-2/4 slaa pka mers
-Keu ke n

-Zithoek
-Eethoek
-Douche
-Toilet
-Wasmachine
-internet

Bij deze hopen we u voldoende informatie verstrekt te hebben zodat

de bezwaren afgewezen kunnen worden. Ook willen we u bij ons op

het bedrijf uitnodigen om een toelichting te geven zodat u zelf kunt

zien hoe de situatie is.

Met vriendelijke groet,

Van Den Berg Est B.V.

Tom en Marjanne van den Berg

Karnheuvelsestraat 20 4185 ne Est
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