01-05-2021

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer Richard van den Bragt (namens de heer Richard van den Bragt), melding van
het veranderen van het bedrijf Sloots-Van den Bragt CV. Het voor de melding gebruikte e-mailadres is
rwmjvdbragt@onsbrabantnet.nl.
Vragenboom niet doorlopen
U heeft ervoor gekozen om de verandering van het bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op het bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.
Gegevens melder
Naam melder: de heer Richard van den Bragt
Adres:

Bogardeind 176
5664EN GELDROP

Telefoon:

0610912834

E-mail:

rwmjvdbragt@onsbrabantnet.nl

Gegevens verantwoordelijk persoon
Naam:

de heer Richard van den Bragt

Telefoon: 0610912834
E-mail:

rwmjvdbragt@onsbrabantnet.nl

Gegevens locatie activiteiten
Naam:

Sloots-Van den Bragt CV

Adres:

Bogardeind 176
5664EN GELDROP

Toelichting locatie:
KvK Inschrijving:

Onderneming: 17151404
Vestiging:
Toelichting:

Type inrichting:

onbekend

Reden melding:

veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen
activiteiten:

01-05-2021

Beschrijving
activiteiten:

Voor de opslag van gasflessen hebben de betreffende huurders opslagkooien gehuurd en
zijn deze buiten de opslagruimten geplaatst. Daarbij is rekening gehouden met de daarvoor
geldende eisen en is een ene ander afgestemd met gemeente.

AIM-sessie: Adgcemby4rx
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Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Ja

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling locatie activiteiten

Plattegrond incl opslag gasflessen.pdf

Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen Situatie opslag gasflessen vooraanzicht.jpg
Bijlagen nasturen
De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:
•
•
•

Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)
Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en
hoe u deze kunt nasturen.
Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Geldrop-Mierlo
Afdeling Milieu
Postbus 10101
5660 GA Geldrop
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie Adgcemby4rx. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 01-05-2021 om 11:32 uur.

AIM-sessie: Adgcemby4rx
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