29-7-2021

Contactantwoord

rrilmepp l.nl
Uw brief van

Prinsenplein 13
7941KV Meppel

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A328679

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

28-07-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 28-07-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 52BZBL
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m

l.nl
Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A327178

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

29-01-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 29-01-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: SXFS89
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m

p l.nl

De Zuivelhoeve Winkelbedrijven B.V.
T.a.v.
Hoofdstraat 51
7941AC Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327122

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

22-01-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
Geldig in het gebied:
Periode:
Kenteken:
Tarief:

Ontheffing voetgangersgebied
Centrum
: 22-01-2021 t/m
31-12-2021
: V437GD
:€36,90
:
:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

þÿ "

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m pp l.nl
Holtrop vleesverwerking
T.a.v.
Woltingepad 48
7943EE Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A326986

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

08-01-2021

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
: 5XHH41
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m pp l.nl
IJsmakers
T.a.v.
Kruisstraat 25
7941AM Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk A326923

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

05-01-2021

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
:
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m

p l.nl

Kapsalon van Koot
T.a.v.
Grote Kerkstraat 16
7941LB Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A326686

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

28-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende
parkeerproduct verleend:

Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
: 9XNB64
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

NHT Logistics

Uw brief van

Kleibultweg 5
7575BM Oldenzaal

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A326534

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

23-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
:
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/oarkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m

l.nl

EP Meppel
T.a.v.
Hoofdstraat 90
7941AL Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A326257

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

15-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende
parkeerproduct verleend:

Soort vergunning : Ontheffingvoetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
: V476LF
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

nl
Rey koeriersdiensten
T.a.v.
Lupinenstraat 72
6942VC Didam

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A326149

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

11-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
:
Tarief
:C36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren
Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m pp l.nl
Bloemengroothandel Bert Jonkers
T.a.v.
Emmastraat 82
7941HS Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A326148

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

10-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
:
Tarief
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

r ij

p l.nl
De Bloementuin
T.a.v.
Hoofdstraat 73
7941AD Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk A327373

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

10-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 10-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: V523VK
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/oarkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m

p l.nl

@Hans Fashion & Lifestyle
T.a.v.
Van Emstweg 11
8426BR Appelscha

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk A327371

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

10-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 10-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 27ZDN1
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/oarkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

@Hans Fashion & Lifestyle
T.a.v.
Van Emstweg 11
8426BR Appelscha

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A327370

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

10-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
Geldig in het gebied:
Periode:
Kenteken:
Tarief:

Ontheffing voetgangersgebied
Centrum
: 10-02-2021
t/m 31-12-2021
: 41GXL2
:€36,90
:
:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A327902

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

16-04-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 16-04-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 1XHZ10
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

0 m pp l.nl
IJs- en koffiesalon Huberts VOF
T.a.v. d /
Hoofdstraat 61
7941AC Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A327657

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

17-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 17-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 64RKK3
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

29-7-2021

Puur Friet

Uw brief van

Woldstraat 4

Uw kenmerk

7941 LJ Meppel

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Ons kenmerk A328667

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

27-07-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 27-07-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 3VFD79
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

29-7-2021

Contactantwoord

m pp l.nl
Protestantse gemeente Meppel
T.a.v.
Groenmarktstraat 2
7941KS Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk A327637

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

12-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 12-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: ZP910R
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

mjm pp l.nl
Protestantse gemeente Meppel
T.a.v.
Groenmarktstraat 2
7941KS Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk A327655

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

17-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 17-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 41TND2
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/oarkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

29-7-2021

mlmepp l.nl
Restaurant Casa Napoli
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A328680

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

28-07-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:
: Ontheffing voetgangersgebied
Soort product:
Geldig in het gebied: : Centrum
: 28-07-2021 t/m
31-12-2021
Periode:
: RXHP02
Kenteken:
:€36,90
Tarief:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m pp l.nl
Restaurant Casa Napoli
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327463

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

22-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 22-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 88PVLV
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

22-7-2021

Restaurant Casa Napoli
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk A328404

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

25-06-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 25-06-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 41PJDT
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

22-7-2021

rriimep

l.nl

Restaurant Casa Napoli
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327649

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

16-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 16-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 94NFNG
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m

p l.nl

Restaurant Bella Italia
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk A327298

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

03-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 03-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 28LNH4
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

26-7-2021

Contactantwoord

m

l.nl

Restaurant Bella Italia
T.a.v.
Grote Kerkstraat 12
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A327297

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

03-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 03-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 39TLJT
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#Znostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

rrijm

l.nl
Uw brief van

Govaert Flinckstraat 26
7944HB Meppel

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327504

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

08-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 08-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: V831RK
Tarief:
:C36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

rrijm

l.nl

Egyptisch Restaurant Pyramiden
T.a.v.
Prinsenplein 44
7941KW Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A327550

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

03-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 03-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 51PJJX
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

Egyptisch Restaurant Pyramiden
T.a.v.
Prinsenplein 44
7941KW Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A326336

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

17-12-2020

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
Geldig in het gebied:
Periode:
Kenteken:
Tarief:

Ontheffing voetgangersgebied
Centrum
: 01-01-2021 t/m
31-12-2021
: PT755H
:C36,90
:
:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m

l.nl

Egyptisch Restaurant Pyramiden
T.a.v.
Prinsenplein 44
7941KW Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A326340

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

17-12-2020

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze

brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:
: Ontheffing voetgangersgebied
Soort product:
Geldig in het gebied: : Centrum
: 01-01-2021 t/m
31-12-2021
Periode:
Kenteken:
: PT756H
:€36,90
Tarief:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

22-7-2021

m pp l.nl
Chinees-Indisch Restaurant ' Peking'
T.a.v.
Grote Kerkstraat 10
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327849

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

13-04-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd.

In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 13-04-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 07NTVT
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

Chinees-Indisch Restaurant ' Peking'
T.a.v.
Grote Kerkstraat 10
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A326232

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

14-12-2020

verlengen parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U bent in het bezit van een parkeerproduct. Wij hebben aan u het volgende

parkeerproduct verleend:
Soort vergunning : Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied : Centrum
Periode
: 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Kenteken
:
Tarief
:C36,90
Kentekenkoppeling
Uw parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken geactiveerd.
Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het actieve kenteken
selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Verlengen/stopzetten
De geldigheidsperiode van uw parkeerproduct is : 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Voor het einde van deze periode moet u uw parkeerproduct verlengen of stopzetten. Doet
u dit niet dan zijn wij verplicht om uw parkeerproduct ongeldig te verklaren en op inactief
te zetten.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

Contactantwoord

26-7-2021

m pp l.nl
Café De Kansel Beheer

Uw brief van

Grote Kerkstraat 20
7941LB Meppel

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327346

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

08-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
Geldig in het gebied:
Periode:
Kenteken:
Tarief:

Ontheffing voetgangersgebied
: Centrum
: 08-02-2021 t/m
31-12-2021
: VV099J
:€36,90
:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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Contactantwoord

26-7-2021

Café De Kansel Beheer

Uw brief van

Grote Kerkstraat 20
7941LB Meppel

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A327348

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

08-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
Geldig in het gebied:
Periode:
Kenteken:
Tarief:

Ontheffing voetgangersgebied
Centrum
: 08-02-2021 t/m
31-12-2021
: 2SKG55
:C36,90
:
:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/oarkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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Contactantwoord

26-7-2021

mjmepp l.nl
Café De Kansel Beheer

Uw brief van

Grote Kerkstraat 20
7941LB Meppel

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

A327349

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

08-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 08-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: J796SZ
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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26-7-2021

Contactantwoord

m pp l.nl
Café De Kansel Beheer
T.a.v.
.
Grote Kerkstraat 20
7941LB Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

A327350

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

08-02-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingvoetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 08-02-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 03JVH8
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/oarkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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Contactantwoord

22-7-2021

MMA Koeriersdienst

Uw brief van

Gombertstraat 226

Uw kenmerk

8031 MH ZWOLLE

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Ons kenmerk AA328195

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

27-05-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 27-05-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: V577BB
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.meppel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brief is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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22-7-2021

Contactantwoord

m pp l.nl
Barelds Schilderwerken
Brouwersstraat 7
7941 BN Meppel

Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk A328136

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

20-05-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:
: Ontheffing voetgangersgebied
Soort product:
Geldig in het gebied: : Centrum
Periode:
: 20-05-2021 t/m
31-12-2021
Kenteken:
: VR184Z
:€36,90
Tarief:

Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

22-7-2021

Contactantwoord

0 m pp l.nl
Amigo V.O.F.
T.a.v.
Prinsenplein 21
7941KV Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk A327654

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

17-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffingv oetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 17-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: SGXD94
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate
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Contactantwoord

26-7-2021

Amigo V.O.F.
T.a.v.
Prinsenplein 21
7941KV Meppel

Uw brief van

Uw kenmerk
Ons kenmerk A327653

Behandeld door
Telefoon

Onderwerp

Klantcontacten
14 0522

B jlage(n)

1

Datum

17-03-2021

aanvraag parkeerproduct
Geachte heer/mevrouw,
U hebt een parkeerproduct aangevraagd. In deze brief leest u hier meer over.

Beslissing
Wij verlenen aan u het volgende parkeerproduct:

Soort product:
: Ontheffing voetgangersgebied
Geldig in het gebied:: Centrum
Periode:
: 17-03-2021
t/m 31-12-2021
Kenteken:
: 54VHH4
Tarief:
:€36,90
Kentekenkoppeling
Uw digitale parkeerproduct is gekoppeld aan uw kenteken. Er is één kenteken
geactiveerd. Wanneer u meerdere kentekens hebt gekoppeld, dan kunt u online het
actieve kenteken selecteren via de hieronder genoemde website.

Wanneer u de status van uw parkeerproduct wilt controleren en/of uw kenteken wilt
wijzigen dan kunt u inloggen op de website www.mepel.nl/parkeren

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

teammanager Dienstverlening
Deze brie is vervaardigd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
https://meppel.citypermit.nI/ContactResponse.aspx#/nostate

1/2

