
Van: Wijgman, Rene [mailto:Rene.Wijgman@odachterhoek.nl]  

Verzonden: vrijdag 20 februari 2015 10:53 
Aan: Marieke Wesselink 

Onderwerp: FW: Controle bedrijven Koningsweg 52 en 217-219 

 

Marieke, ik ben maandag 16 februari bij Eewy geweest. Dit bedrijf is 
meldingsplichtig (Type B). 
Dit bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle mdw. Ik heb hun verder maar niet 
lastig gevallen met het doen van een melding. Er is in 2013 geconstateerd dat zij 
van rechtswege onder het AB vallen. Dit ook telefonisch besproken met Carla. Bij 
hun in het pand, dezelfde ingang als Eewy, is ook gevestigd AJT RVS Parts. Dit is 
éénmanszaak. Dit bedrijfje doet alsnog een melding ivm aanwezigheid heftruck 
(electrisch), type B. 
 
Grt. René Wijgman  
 
 
Van: Wijgman, Rene  
Verzonden: donderdag 12 februari 2015 14:33 

Aan: Tanke, Maurice; 'mwesselink@winterswijk.nl' 
Onderwerp: RE: Controle bedrijven Koningsweg 52 en 217-219 

 

M&M, dag Marieke en Maurice, 
 
Het adres Koningsweg 52 is een bedrijfsverzamelgebouw in eigendom van Eewy. 
Dit bedrijf is een montagebedrijf en is hier ook gevestigd. Zover ik kan 
beoordelen (voor zover geopend) nav mijn controle op 12 februari zijn hier alleen 
type A bedrijven (tandtechnicus,muziekstudio,minibikes)gevestigd. 
Het montagebedrijf (Eewy) ga ik nog bezoeken voor een controle (niemand 
aanwezig). 
 
Het adres Koningsweg 217 is een weilandje. Het pand wat hier stond is gesloopt 
vlgs omwonenden.  
 
Op het adres Koningsweg 219 is gevestigd:  Meco Distributie vof 
(Stadspost,mediaverspreiding,Koeriersdienst). Dit bedrijf moet melding indienen 
ivm aanwezigheid electrische heftruck, type B. 
Op het adres Koningsweg 219A is gevestigd: Ageko Kozijnen (timmerwerkplaats). 
Ook dit bedrijf doet melding ivm aanwezigheid machines (type B). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
René Wijgman 
Toezichthouder milieu 
Omgevingsdienst Achterhoek 
 
(06) 86815101 | Rene.Wijgman@odachterhoek.nl 
 

Omgevingsdienst Achterhoek 

Bezoekadres: Elderinkweg 2, 7255 KA  Hengelo (Gld) 
info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl 



 
De Omgevingsdienst Achterhoek voert per 1 april 2013 de milieutaken uit  
voor 10 gemeenten in de Achterhoek én de milieutaken  
van de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de Achterhoek. 
 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint! 

 

 

 
 

 
Van: Tanke, Maurice  

Verzonden: woensdag 11 februari 2015 10:26 
Aan: 'mwesselink@winterswijk.nl' 

CC: Wijgman, Rene 

Onderwerp: RE: Controle bedrijven Koningsweg 52 en 217-219 

 

Hoi Marieke, 
 
Rene Wijgman gaat bij deze twee bedrijven langs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maurice Tanke 
Coordinator toezicht en handhaving 

06-86862239 of 06-16856777 | maurice.tanke@odachterhoek.nl 
Omgevingsdienst Achterhoek 

Elderinkweg 2, 7255 KA  Hengelo (Gld) 
info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint! 

 
Van: POB ODA Handhaving  

Verzonden: vrijdag 30 januari 2015 15:48 

Aan: Tanke, Maurice 
Onderwerp: FW: Controle bedrijven Koningsweg 52 en 217-219 

 

Voor jou neem ik aan? 
 
Gr. 
Marloes 
 
Van: Marieke Wesselink [mailto:mwesselink@winterswijk.nl]  

Verzonden: vrijdag 30 januari 2015 15:28 
Aan: POB ODA Handhaving 



CC: Arjen Vedder; Carla Beekhuizen 

Onderwerp: Controle bedrijven Koningsweg 52 en 217-219 

 

Hoi Maurice, 

 

Bij ons binnen de gemeente zijn ze bezig met een nieuw bestemmingsplan voor een 

bedrijventerrein. In het kader daarvan is (geluids)adviesbureau Van der Boom rond geweest 

op dat bedrijventerrein. Er bleken twee (of meer) bedrijven te zitten waarvan geen 

milieudossier bij ons bekend is. Zouden jullie die adressen (Koningsweg 52 en Koningsweg 

217-219) op korte termijn (het liefst binnen 2 weken) kunnen bezoeken en zo nodig erop 

willen wijzen dat zij een melding indienen of een vergunning aanvragen? Dan kunnen ze hier 

verder met het bestemmingsplan. Twee bedrijven uit het HUP van dezelfde categorie zou je 

dan misschien kunnen vervangen door deze twee.  Graag even een reactie of het lukt. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. mr. M. Wesselink 
Juridisch beleidsmedewerker 
 
�  Postbus 101 
       7100 AC Winterswijk 
�    0543 - 543 543 
�     mwesselink@winterswijk.nl 

�     www.winterswijk.nl  

(werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) 

� Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint! 
 

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met 
de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.  

 

 


