LA

ÍYlinisterie uan Landbous, en Visserij

l-a nd ln
Postbus 2003

richti n gsd i e nst
B9O1

JA LEEUWARDEN

-"t

-

:...il!*---

-Water schap

fi onger-Compagnonsvaarten

Sekretariaat: Venekoterweg 46 - Postbus 69 - 8430 AB Oosterwolde (Fr.) - TeleÍoon 05160-12470

Aan

Plaatselijk Belang
p/a A. Stelma-Bron

Haule

Zwetteweg 5
8432 PN HAULE
a

Uw kenmerk:

Uw brieÍ van:

Ons kenmerk:

Datum:

7.79L. 13-311

7 juni

1991

Onderwerp:

graskarpers

Ín Haulervaart
Enige tijd geleden is met u de afspraak gemaakt dat het onderhoud van
de Haulervaart zal plaatsvinden door het uitzetten van graskarpers.
V{ij waren er hierbij van uitgegaan dat de graskar?ers in het voorjaar
van l-991 uitgezet zouden kunnen worden.
Onlangs hebben wij echter van de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij bericht ontvangen dat gezien de grote vraag naar
graskaryers het niet mogelijk is om dj-t jaar de graskarpers te leveren.
Zodta ons bekend is wanneer de graskar;lers geleverd zullen worden
zullen vrij u hiervan in kennis stellen. Verwacht wordt thans het
voorjaar van 1992.

Hoogachtend,
Het

rj

dagelijks bestuur van het waterschap

, voorzitter
, secretaris

o....Dr.y?$.U9p9fP$...t..'..rrt.o1 wonêfld.e te ...H0UJ9...ooo.o..,
Dorpsstraa+, n'
verklaart in d.e hoedanigheict van eigenaar varr een perceel
o.o.i;-rr-..;-..ÍY..,

Ondergetekende,

grond. víat

d.at

in

aaaaaaaaaaaa

grenst aan d.e Haulerraart te Haule, er geen bezwaar tegen te

d.eze

vaart graskarpers zullen worden uitgezet.

(plaats)
ts)

(

dat.Ín)

hebben

...{:T:l:.5T9}g.u}.o....o..o......, woriende te...{**}9......o..ot
...?9lP::]I311.?2..., verklaart in d.e hoedanigheid. van eigenaar \ran een perceel
grond. wat grenst aa,n de Haulervaart te Hauler er geen bezwa,ar tegen te hebben

Ondergetekend.e,

clat

in

d.eze

vaart graskarpers zullen

aaaoaaaaaaaaaaaaaaataaaoaataaat

(plaats)

(

handtekening)
+

word.en

uitgezet.

aaaaaaaaal

(datum)

.r..t.G4.H9f..............o..o..., wolrend.e te....{?tJ19........r,
.....?9TPï:1T??1.31., verklaart in d.e boedsnigheid. van eigenaar van een perceer

Ondergetekend.e,

grond wat grenst aan
d.at

in

d.e

Haulervaart te Haule, er geen bezwaar tegen te

dezq vaant graskarpers zullen worden uitgezet.

a.. aL

(aat',n)
aaaaaa

hebben

, .G.".nl".".tlt ". .o.o.s.t s.t e.1.1i.ngil.e,q{ o . . o . o o ; woriêrrd.e t e Qp5.tpg1"{gJd,F. . . . . . ,
.....8.1itk .1.. ....... , verklaart in d.e hoedanigheid. van eigenaar .trar een perceel

Onderget ekend.e

o

gfond. wat grenst aa,n d.e Haulervaart

tlat in

..

d.eze

te Haule, e!

vaart graskarpers zullen

O.o+tSÀJ"....'
aaaa

aoaol-oaoaaaa

ns)

wo:rd.en

......

geen bezwa,ar tegen

uitgezet.

+..e[;;.i....

r!88.

te

hebben

Aqnh*ÊqA....o........o r wonende teIrEpl.U^{A.fd.eA.o......t
1".1".?1".".8*".1t1'.J..., verklaart in d.e boedanigheid. van eigenaar van een perceel
grond. wat grenet aan de Haulervaart te Haul.e, er geen bezm,ar tegen te hebben
Ondergetekende, ..S.\fr4tfl

d.at

in

d.eze

rraart graskarpers zulLen worden uitgezet.

............(;i;ili......
aaoaoaaaaaaoaaa.a

(

o...

aaaoaaaaaooa.aaaaa

hand.tekening)

r ... t.......i*;;i .......

1988.

Ond'ergetekend'e,

.....G.t DLo.WfeL.o.o....o..o...ooop

..C.1.11u..E8].u.".tqg..3.8..,

grond. wat

clat

in

grenst aan

d.eze

verklaart in

d.e

d.e hoedanigheid.

l{oltêrrd,g

van eigenaêr van een perceel

Haulervaart te Haule, er geen bezwa,ar tegen

vaart graekarpers zullen worden uitgezet.

(plaats)
aoaaoaoaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaroaaaaaa

(nanatekening)

,/

te ..$;4r.fuio..r...o..,

(

0at un)

t

hebben

Ond.ergetekend.e, Fl'Tg.Pglt.upl.l?p*Fg.ygfg{r$glr. o, . . o 1 worierd.e

Tesselschad'estr'.J...,
aaaOaaaaaaaaa.i
verklaart iir
grond wat grenet aan de Haulervaart

d.e hoedanigheid.

te Har:Ie,

te

LggBuer0ge .

van eigen€rar varl een perceer

elr teen bezwaar tegen

clat in d.eze vaart graskarpers zullen word.en uitgezet.

a

. .

a

.. a. .. ......

a a a-. a a o a

a. a..

a

(p1a"ats)

t

.....

a. a.. .

+.4-2..4

'

oo

" "
o

"'i;;il;;:;il;i "

o

""

.. o o...,

.

a

a.

1!88.

ê á(

"'
/z-,r

te

hebben

....{?T3.{ggi:tT*......o........o1
.......?9T8?llT??1.t, verklaart in de hoed.anigheid,

Ondergetekende,

grond rtat grenst aan
d.at

in

d.eze

d.e

ïÍoÍrêrrde

van eigena€,r var een perceel

Haulervaart te Haule, er geen bezrua.er tegen te hebben

vaart graskarpers zullen worden uitgezet.

(plaats)

te .r4q'+It......o....,

(

oat rm)

