01-03-2019

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, mevrouw NJPM Boonen (namens de heer SAJ Knapen), melding van het veranderen van het
bedrijf S.A.J. Knapen. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is nicolle@bergsadvies.nl.
Vragenboom niet doorlopen
U heeft er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.
Gegevens melder
Naam melder: mevrouw NJPM Boonen
Adres:

Leveroyseweg 9 a
6093NE HEYTHUYSEN

Telefoon:

0475494407

Fax:

0475492363

E-mail:

nicolle@bergsadvies.nl

Gegevens drijver
Naam drijver: de heer SAJ Knapen
Telefoon:

0495622733

Fax:
E-mail:

sajknapen@hetnet.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

S.A.J. Knapen

Adres bedrijf:

Heijsterstraat 11
6031RA NEDERWEERT

Toelichting locatie:

-

KvK Inschrijving:

Onderneming: 14112643
Vestiging: 000012561614
Toelichting:

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf
Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf:

01-04-2019

Beschrijving activiteiten:

Exploitatie ongewijzigd. De wijignen staan beschreven in bijlage OBMV2 en op
tekening 4685-3V4

AIM-sessie: A6ptj6r828q
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Bijlage met beschrijving
toevoegen:

Ja

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.
Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
•

Indeling bedrijf (verandering):
•
•
•
•
•

•
•
•
•

de grenzen van het terrein van uw bedrijf
de ligging en de indeling van de gebouwen
de functie van de te onderscheiden ruimten
de ligging van de bedrijfsriolering
de plaats van de lozingspunten

Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)
Toelichting op de aard en omvang van de gewijzigde activiteiten/processen
Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Nederweert
Afdeling Dienstverlening, Team Ruimte & Wonen
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A6ptj6r828q. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 01-03-2019 om 14:16 uur.

AIM-sessie: A6ptj6r828q
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