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Met vriendelijke groet, 
 

 
 





2

     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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, 
  
     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Met vriendelijke groet, 

 
 

Van:    
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 11:24 
Aan: ;  
Onderwerp: verkoop pand Bekkerstraat 141 
Urgentie: Hoog 
 
Dag collega, 
 
Kun jij mij vertellen welke jurist zich heeft bezig heeft gehouden met de verkoop van dit voormalig 
gemeentepand aan de AST Beheer BV?  
Ik behandel de 29 bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning die is afgegeven aan AST Beheer 
BV en de brief die door huurder Stichting Ludens is gestuurd naar wethouder Jansen.  
Er worden in de brief veel vragen gesteld over de civielrechtelijke afhandeling door UVO waar ik niets 
over weet en de vastgoedjurist hopelijk wel. 
 
Graag spoedig reactie. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
Jurist Bezwaar en Beroep 
  
     Gemeente Utrecht 
     Interne Bedrijven 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -  Fax 030-  
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig Maandag tot en met donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:  [mailto: @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 12:07 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag 
 
Ha   
 
Kan dit m zijn? 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
  
[030]   
 

van Grafhorst notarissen 

 
 
 

Van:  [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 10:59 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag 
 
Beste  
 
Ik weet niet precies wat er speelt maar volgens mij hoeft dit niet het notarieel transport op te houden. 
Heb je al een ontwerpakte beschikbaar? Ik zal nog eens informeren bij mijn collega  
alleen werkt hij vandaag niet. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [mailto: @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 10:13 
Aan:  
Onderwerp: vraag 
 
Ha   
 
Kun je me nog even bellen over de wijziging bestemming Bekkerstraat 141?  
 

Met vriendelijke groet, 
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     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [ @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 15:27 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag Bekkerstraat 141 bestemmingswijziging 
 
Beste   
 
Heft dit je bezwaar op? 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
  
[030]  
 

van Grafhorst notarissen 

 
 
 

Van:  [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 14:58 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag Bekkerstraat 141 bestemmingswijziging 
 
Bedankt! 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [mailto @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 14:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag Bekkerstraat 141 bestemmingswijziging 
 
Beste   
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Ik ga er achter aan. je hoort nog van me. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
  
[030]  
 

van Grafhorst notarissen 

 
 
 

Van:  [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 14:51 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: vraag Bekkerstraat 141 bestemmingswijziging 
 
Beste   
 
Met de ontwerpakte wijziging bestemming erfpachtrecht Bekkerstraat 141 ben ik akkoord. Een 
voorwaarde voor de aktepassering is dat de omgevingsvergunning is verleend. Weet jij of dit al het 
geval is? De akte zou dan vrijdag kunnen passeren. Ik zal je hiervoor de getekende volmacht nog 
toesturen.  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [mailto: @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 12:07 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag 
 
Ha   
 
Kan dit m zijn? 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
  
[030]  
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van Grafhorst notarissen 

 
 
 

Van:  [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 10:59 
Aan:  
Onderwerp: RE: vraag 
 
Beste , 
 
Ik weet niet precies wat er speelt maar volgens mij hoeft dit niet het notarieel transport op te houden. 
Heb je al een ontwerpakte beschikbaar? Ik zal nog eens informeren bij mijn collega  
alleen werkt hij vandaag niet. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

, 
  
     Gemeente Utrecht 
     Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
     Grondzaken 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [mailto @vangrafhorst.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 10:13 
Aan:  
Onderwerp: vraag 
 
Ha   
 
Kun je me nog even bellen over de wijziging bestemming Bekkerstraat 141?  
 

Met vriendelijke groet, 
 

  

van Grafhorst notarissen 
Bemuurde Weerd OZ 19 
3514 AN Utrecht 

T 
T 
F 
W 
P 

[030]  (rechtstreeks) 
[030] 2719227 (kantoor) 
[030] 2719364 en  
www.vangrafhorst.nl 
Ingang Gruttersdijk 25 
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Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat per geval door onze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
De op onze dienstverlening van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden treft u aan op onze website: 
http://vangrafhorst.nl/algemene-voorwaarden. 
De gegevens in dit bericht zijn vertrouwelijk en uitsluitend voor de geadresseerde(n) bestemd. 
Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
stellen. 
U wordt tevens verzocht dit bericht te vernietigen en aan anderen, in welke vorm dan ook, geen mededelingen 
over de inhoud van dit bericht te doen. 
Ons notariskantoor sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit deze elektronische verzending. 

 
 

 

Proclaimer 
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