
From: info@zwinkelsadvocaten.nl <info@zwinkelsadvocaten.nl>
Sent: vrijdag 9 oktober 2020 10:13:45
To: OW-Info; Rijke, Susanne de
Cc: keesvinkiy@gmail.com
Subject: A235 Vink/ tijdige ontvangst zienswijze Vergunning Populierenweg 45
Attachments: A235201009gemraadbrJZ15.pdf; Navraag zending met Barcode_ 3SRPKS635789559, referentienr. 11035979 _

ref__00Dw0CncL._5006M1k7Ghj_ref _.msg

Geachte raad, Geacht college,
 
In bijgaande brief met bijlage wordt in bovengenoemde zaak nogmaals aangetoond dat de zienswijze tijdig is ontvangen. Ik vertrouw u hiermee te
hebben geïnformeerd, en ontvang graag uw bevestiging van tijdige ontvangst van de zienswijze.
Met vriendelijke groet,

Juliëtte Zwinkels
__________________________________________
Advocaat

 
Advocatenkantoor Zwinkels BV

 Middel Broekweg 120a
 2675KJ Honselersdijk

 0174 631864
 www.zwinkelsadvocaten.nl 

 
 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct bellen? Wij verzoeken u in dat geval de e-
mail te vernietigen omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door het beroepsgeheim.
Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Zwinkels BV, waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden
worden u op verzoek gratis toegezonden, en zijn te raadplegen op www.zwinkelsadvocaten.nl.
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Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag. In deze voorwaarden is onder 
meer iedere aansprakelijkheid, behoudens het eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval 

aanspraak geeft. De algemene voorwaarden worden u op verzoek gratis toegezonden, en zijn te raadplegen op www.zwinkelsadvocaten.nl. 

 
 
 

mr. drs. B.J.P.M. Zwinkels 
advocaat 
 
Advocatenkantoor Zwinkels BV 
Middel Broekweg 120a 
2675 KJ Honselersdijk 
T 0174 631864 
F 0174 626786 
E info@zwinkelsadvocaten.nl 
I www.zwinkelsadvocaten.nl 
KvK 76054721 

Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Oudewater 
Postbus 100 
3420 DC Oudewater 
 
Uitsluitend per email: info@oudewater.nl 
 
 
 
 
 
Honselersdijk, 9 oktober 2020 
Uw ref.  : Populierenweg 45 Oudewater 
Ons dossiernr. : A-235 
Onze ref.  : A235201009zienswijzeJZ15 

 
 
Betreft: A-235 - Vink C.W.H. / zienswijze omgevingsvergunning en vvgb Populierenweg 
45 Oudewater 
 
 
Geachte raad, geacht college, 
 
Hierdoor richt ik mij tot u namens de heer C.W.H. (Kees) Vink, woonachtig aan de Lijnbaan 36 
te (3421 JH) Oudewater, met betrekking tot het volgende. Op 7 september 2020 is namens 
cliënt per aangetekende post een zienswijze ingediend. Een verzendbewijs met Barcode: 
3SRPKS635789559U heb ik u op 16 september per mail en op 24 september per brief 
(eveneens per mail) toegezonden. U hebt gesteld dat deze zienswijze niet tijdig is ontvangen.  
 
Inmiddels is op onze aanvraag door PostNL een uitspraak gedaan over de datum van 
bezorging van dit aangetekende stuk. Gesteld is dat dit stuk met barcode  3SRPKS635789559 
op 9 september 2020 is bezorgd aan uw postadres. Een afschrift van de mail waarbij dit is 
bevestigd, gaat als bijlage hierbij. 
 
 
Conclusie  
 
Het staat vast dat de zienswijze op 7 september 2020, een dag voordat de termijn verliep, 
middels aangetekende post is verzonden. Inmiddels is van PostNL de bevestiging ontvangen 
dat deze op 9 september 2020 aan uw adres is bezorgd. Hiermee staat vast dat de zienswijze 
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tijdig is verzonden en door u tijdig is ontvangen. Graag ontvang ik van u bevestiging van de 
tijdige ontvangst van de zienswijze. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
mr. drs. B.J.P.M. Zwinkels 
Advocaat  
 
Bijlage: bericht post NL betreffende bezorging 
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