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Vrij van zegel en registratie, krachtens Koninklijk besluit van 4 Nouember 1875, No. 21.

----H~~+-----

~---_ ••..--------
Tfi"lié'f Gemeentehuis zitting' genomen om, tel' voldoening aan art. 7 der wet van 2 Juni 1875

":': No, 95), en nMaPleiding van hiertoe gedane' openbare en bijzondere kennis.

gevingen, III dato ,. LI2.,(0~/~ 189 ~ volgens art, 6 dier wet gedaan,

.....$?l,

x. S, No, 470,



Vrij van zegel en registratie, krachtens Koninklijk besluit van 4 November 1875, No. 21.

No. 95) is voldaan;

Gezien het Proces-verbaal van den 6/'d~~ 189 3, behelzende het

voorgevallene in de zitting van dien dag, waaruit blijkt, dat tegen de inwilliging van het

bezwaren zijn ingebracht.

N. S. No. 471.



yóór
~o. Te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn

../~~~u 1894 en

.')Q. Den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde bij art. 17 der wet,

krachtens welk artikel hem nieuwe voorwaarden kunnen worden opgelegd, indien de

ondervinding de noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen,

Afschrift van deze vergunning zal aan den adressant worden uitgereikt, nadat daaraan

een gewaarmerkt exemplaar zal gehecht zijn van de door hem in dubbelovergelegde

stukken, bedoeld bij art. 5, sub 1 en 2 der meergenoemde wet.

Vastgesteld in de Vergadering van4?' c~/c:~~ 189~

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

~

~/

De Secretaris,

z{(/~
.>:

7~~-
e:~z/. ..c~_

••• Aan den Concessionaris wordt herinnerd, dat van deze beslissing binnen

veertien dagen beroep openstaat bij Z. M. den Koning. en dat van het instellen
van zoodanig beroep gelijktijdig kennis behoort te worden gegeven aan het
Gemeentebestuur.



~~~v /'
'-. v::;....--::

·c -- c:

>-~~-/~~
~d'1 ~~-'/'J '7 ~ ~7"?/'>T

.~~·~r<:r~y=-=?<~~ "
~ 7Y7--'~ e= r,;~;r /777 .A/Z.-.-?"7- . (1 '

-p ~77/ÇJ.

-rr ::<>:» =r ~~.~'Y?77v~---~ ~ ~ ~ ~l~:,
. .~;P~~~>~/ ~ ~ ~~I

c<ó- ~~ =s«. 7'l7~~~2-<0 fr777?"'i~~{J \ \I,
-::ppr/? 7 /'77-~~L=/~ r,7-r~jZ~~-~ ~~1

C777--;rz-~~f6~ ~ J 7-;en7c?~v '7/' 7/ê' ;t? . :-J ~ ~ ~ . '
c=> ~---r7'~ ~ -z> =v=~~/ ~-:-'7~7' /' /' .~ ~~~~ \

~ =:» =:">r/ ~7 ~-7?;l-~ ~-7hJ ~~'~'~-\j ~ ~~ 'J7-':: ./-.a
42'l' "'ó~-=/?? '-""'d--?-'-;7-'-"-:;?-;7-7 7~r.>/ ./- ~-<;z<'7/J ~ ' ~~"rV5'?>~4~~ =r r=r>» ~-~7r/ r>»::» /";3/ \.~ ~I~

~~7 /-oy ~ö/L}-7?-V-;~ ~ 77//1---7 ..~ ~" , .
t7 ~r<T7 P::?7;/ =r a-~"77n; .f> ~ ~ ~ \". \

---r--" /' / ~'\ ~ "l \
~~~~-~ (Y~~ Jc--~,y ~ S'? -r~ O(»<-_-; ~ ~ ,\
--v;q;;;~ -d-,? ~~ ;r~-?"7 /7 J-Z-<2-y',J-- 7'.7 "--//?{ ~ ~ ~~ ~~\

~-(,~.~~b ~"<?r:;7-<r?/~ ~/~7~/~b ~ ~~~J:~\
y:.~7~-7 = ~6 Y7~:',27+,"-- - \: ~~5 \

'7~7'7~ --;Pf~ ~v'! / -:7' ~ . ~~7"-~ --i5' r:"\~ ~ ~ v-::;
~. ~r~~ ~ c~I.._~ c?y7Dr--~70 ~~y \t)<\~ ~ ~
:7 ~ '9~f~{7 r~7,-7)6/ 7··77",;r~nn'--'r7-4'>.U!), ~,

o-.?-7 / /~'znh c :?g~';)'.."<' y;;[n ~ 7-'<?rr ,"<-7

~T(7 r-=/J-->07/- »r:': ry-ir"-2~7 77 ~=?O

~~r; ..7r;;7 ~rf~~~~ ~/O~?

~~ '~-'}77-~-'-"7 ~r~=>-70?7.)c7jl =rr
"--=~"",.~~-~.......,-.0-:;.-d"Y2 .~... "-"- .••..•..='>:? r.-? t?-l'-?-?~~ ó /'77<>' ..---~.---~r;/ . .7.' ~ -

" . ,/ 9--" , '>,
, ~/

--,/",

"';/-z,.~.r? ~

~ ~~;7-.!'~7-~r~/~77m~r~
----------~/-------~ ~h .-$/;-tPj' r7"~t'_'7;?-
<?-//V h ~~/-7.e7 ;,<'<"O?,Ç ,
/'

C?>7-a..,....~ ••..-?-~rc.>-O'y~..-.~ ',::"-:'~ _ .

/ 4.~~,
..-_._._- .__ .



INRICHTINGEN
die GEVAAR. SCHADE of· HINDER kunnen veroorzaken.

BURGEMEESTERen WETHO~emeente "d~~ .
brengen ter algemeene kennis, dat het verzoek vanu~~~uu~uuuum

~:7"~~~ " . wonende'&'~,
omo/~LL. .. perceel.c.,; kadastraal bekend SectieL, NO'~17-z""",LL~,

een ~~~":7"~~~ .. te mogen
......."?Y~ . . .. door hen~7~~=······_~

( /' /' / ~
Afgekondig'd en aangeplakt teJ&:.e~~, den///:.e~u 189~

De ~~~ ~ De Burgemeester,
J t ~ ~

'. \..{(~ . ·/<~#.'l'~L-j~:-
No. 13.

(Uitgave van N. SAMSOM te ALFEN Z.-R) .~::::...~ ./c--


