-----Oorspronkelij k bericht----Van: A, Wijnen
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Urgentie: Hoog

Anton, goedemorgen, zou jij onderstaande mail willen doorsturen naar het DB
Gezien de belangbaarheid liefs zo snel mogelijk,
mvgr,
Ad Wijnen
Geacht DB, naar aanleiding van eerder gestelde vragen blijven er bij mij
vragen overhetgeen bij vliegveld Seppe (Breda Airport) gebeurd is.. In de
mails van 3 en 5 mei schrijft u dat er vergunning is verleend voor
werkzaamheden waarvan de grond gebruikt gaat worden voor een stevige
ondergrond voor het bouwen van een loods voor het stallen van de
vliegtuigen. Ik dacht dat hier de ondergrond wel voor geschikt zou zijn. U
schrijft dat Leo Braat hier regelmatig controles uit voert.
Ik heb hierover de volgende vragen:
Kunt u mij aangeven wanneer hier de laatste controle is geweest en wat er is
geconstateerd.
Is het bij u bekend dat hier vervuilde grond met puin word gestort daar waar
de gele grond is uitgegraven.
Heeft u dit al geconstateerd en wat heeft u hieraan gedaan.
Wat staat in de door u afgegeven vergunning over het ontgraven en weer terug
opvullen van deze waterplas.

Is hier overleg over geweest met Brabant Water omdat dit in het
waterwingebied ligt.
Zo ja wat zijn hier de bevindingen van, zo niet , wat was hier de reden van.
Op bovenstaande vragen zou ik graag antwoord hebben omdat wanneer ik er
langs fiets naar m¡jn mening daar iets zie wat niet klopt.
Met vriendelijke groeten ,
Ad Wijnen

From: A. Wijnen
Sent¡ 5 Oct 2016
To: Merks, Anton
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Cc:

Subject: Re: Vliegveld Seppe
Anton, nog even een aanvulling over de vragen van gisteren, nl, Op de vraag
of er overleg is geweest met Brabant Water moet hier nog aan toegevoegd
worden of er ook contact is geweest met de gemeente en provincie gezien de
grote en d¡epte van het hele gebeuren,
Bedankt,

mvrg, Ad Wijnen

