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Haarlem, 12 november 2013 

Betreft: Bezwaarschrift 

Nr. Reg. 1 Raadsst. 
raadsst.: vorg. d.d. 
voor kennisgovinq .''anqen.: 
in h. b&w om preadvie>. 
in h. b^w ter afdoeninq 
in h. burg, tar afdoenina . 

art. 38 RVO, vragen raadoi^1 

Jeste auteur, denkt u aan het 

ifschnft van het antwoord! 

s.v.p . sturen aan de Griffie • nefli 
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20U kb haarlem 
postbus 245 
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Rabobank 38.94.82.900 
IBAN NL32 RABO 0389 4829 00 

BIC RAB0NL2U 

Van Lanschot Bankiers N.V. 
63.27.90.458 

IBAN NL55 FVLB 0632 7904 58 
BIC FVLBNL22 

Geachte heer/ mevrouw. 
BTW; NL8511 59 230 B01 

KvK 54096316 

Tegenover ons bedrijf Nefli BV op de Stephensonstraat 7 staan een viertal houten 
paaltjes die twee parkeerplaatsen onfunctioneel maken. Hiertegen wil ik graag 
bezwaar maken. 

De Stephensonstraat is een drukke straat waar zich vele bedrijven en een supermarkt 
bevinden. Hierdoor is er veel verkeersdrukte en een tekort aan parkeerplaatsen 
rondom ons bedrijf. Deze paaltjes blokkeren dan ook onnodig twee 
parkeerplaatsen, die we goed kunnen gebruiken. 

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de paaltjes op de twee 
parkeerplaatsen te verwijderen. Uw reactie op dit bezwaar zie ik graag van u 
tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 

Jurrijn Laan 
Directeur/ Eigenaar 
Nefli BV G E M E E N T E HAARLEM 

'Taak nr.: Doe. nr 

Afd.: Kopie: 

Ree. datum: 1 3 NOV 2013 

• -•coen. datum: Ontv. bew. 
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Paraaf afgedaan 

onderdeel van de nefli 
GROEP 

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. 



Bezoek ook 
onze website: 
www.nefli.nl 
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