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Geachte heer Van Essen,

Op dit moment heeft u een ontheffing om uw vrachtwagen in de gemeente Dalfsen op een daarvoor
aangewezen locatie te parkeren.
Wij zijn voornemens om de beleidsnotitie voor het parkeren van grote voertuigen vanaf volgend jaar in te
trekken en nieuwe beleidsregels vast te stellen.
Vooruitlopend op deze beleidswijziging, bieden wij u de mogelijk om uw parkeerontheffing eenmalig te
verlengen tot eind 2018.
ln deze brief leest u wat u kunt doen.

Beleidswijziging
ln de brief met kenmerk UIT15-17298 hebben wij u geïnformeerd over onze oven/vegingen om de
beleidsnotitie parkeren grote voertuigen in te trekken en nieuwe beleidsregels vast te stellen.
U heeft kunnen lezen wat dit betekent voor het gebruik van uw ontheffing (parkeerkaart).
Verlengen ontheffing
Aangezien uw ontheffing afloopt per eind 2016, bieden wij u de mogelijkheid om deze te verlengen tot eind
2018. Aan de nieuwe ontheffing zijn de voorschriften verbonden zoals deze ook van toepassing zijn op uw
huidige ontheffing. De kosten voor het verlengen van de ontheffing bedragen E 85,10 (naar rato 2/4 deel
van kosten bij verlenging na eind 2016). Heeft u belangstelling om uw ontheffing te verlengen? Neemt u
dan contact op met mevrouw A. Vos door te bellen naar (0529) 48 83 63 of een e-mail te sturen naar
a.vos@dalfsen.nl.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contac,t op met A Vos door te bellen met (0529) 48 83 63 of
een e-mail te sturen naar a.vos@da|fsen.n|. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief staat
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