Van:

Verzonden:

woensdag

9 januari

2C)19 10:34

Aan:
Onderwerp:

Joubertstraat

73 te Rotterdam

=

FW: VeiIingdossier18.0638:

Joubertstraat

73 te

Rotterdam
Bijlagen:

kadastraaIberichtobject

CharIois-D-8425.pdf;

hypothecairberichtobject

Charlois-

D-8425.pdf

Geachte

mevrouw

Naar aanleiding

van uw verzoek

om nadere

informatie

over een registergoed,

kunnen

wij uitsluitend

doorgeven

of er

openstaande dossiers en/of een publiekrechtelijke beperking krachtens de Woningwet op een adres/object rusten.
Inzake het adres/object, gelegen aan de Joubertstraat 73 te Rotterdam (kadastraal Charlois, D, 8425), deel ik u het
volgende

mee:

Geen aanschrijvingen/geen dossíers
Gebleken is dat op bovengenoemd pand/adres geen publiekrechtelijke beperking(en)
rust(en)

krachtens

de Woningwet.

Tevens

zijn er geen

openstaande

Er zijn (nog)

Hopende

geen

u hiermede

Met vriendelijke

Gemeente

openstaande

voldoende

dossiers.

kosten

te hebben

geïnformeerd.

groet,

Rotterdam

Stadsontwikkeling
Afdeling
Team

BWT
BWT Noord

Van:
Verzonden:

maandag

7 januari

2019 11:49
1

Aan:

-

Onderwerp:

Geachte

Veilingdossier

18.0638:

Joubertstraat

73 te Rotterdam

mevrouw

In verband
antwoord

met

nog een overdracht

krijgen

op onderstaande

(1) of er ten aanzien
sectie

D,

nummer

8425,

door

de dienst

uitvoering

moet

(bovengenoemd),

zouden

wij graag

zo spoedig

mogelijk

vragen:

van het registergoed

Charlois,

gedeeltelijk

van een registergoed

Bouwworden

aan de Joubertstraat

en Woningtoezicht
gegeven.

73 te Rotterdam,

aanschrijvingen

Zo er aanschrijvingen

kadastraal

zijn uitgegaan,

bekend

waaraan

zijn, dan ontvangen

gemeente

nog geheel

wij gaarne

of

een kopie

van die

aanschrijvingen.

Indien

de werkzaamheden

of er terzake

(2) Tevens

geheel

nog vorderingen

vernemen

naar aanleiding

wij graag

daarvan

(3) of bovenvermeld
artikel

9a, eerste

artikel

6 ofin

registergoed

van uw dienst

is opgenomen

of tweede

van bovenvermeld

ten aanzien

te verwachten

zijn uitgevoerd,

vernemen

wij tevens

graag

met artikel

ex artikel

3, 4 of 5 noch

lid, in samenhang

registergoed

van bovenvermeld

registergoed

is aangelegd

en of

is.

in een aanwijzing

lid, in samenhang

9a, eerste

(4) of er ten aanzien

in opdracht

van u of er een dossier

een aanschrijving

of tweede

artikel

of gedeeltelijk

bestaan.

met artikel

2 in samenhang

in een voorlopige
6 van de Wet

een bouwvergunning,

met

artikel

aanwijzing

Voorkeursrecht

3, 4 of 5 of

als bedoeld

in

Gemeenten.

dan wel een omgevingsvergunning

is

afgegeven.

(5) Ook vernemen

wij graag

(6) Tot slot vernemen

van u of bovenvermeld

wij graag

van u of er met

zijn dan wel bekend is of er een ondergrondse
Daar partijen
ik u vriendelijk
opnemen

voornemens

zijn de overdracht

ons zo spoedig

met de behandelaar

In afwachting

Met vriendelijke

van uw bericht,

mogelijk

registergoed

betrekking

bovenvermeld

staat.

registergoed

bodemonderzoeken

bekend

tank aanwezig is/aanwezig is geweest.
van bovenvermeld

te informeren.

van het dossier,

tot

op de lijst van subsidie

Mocht

registergoed
u nog vragen

de heer Tjon

binnenkort
of opmerkingen

Sien Kie. Hij is telefonisch

verblijfik,

groet,

Ro)«
2

te doen
hebben

te bereiken

plaatsvinden,
dan kunt

verzoek
u contact

op: OIO 2001714.

