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PROCES.VERBAAL

Heden, drie juli tweeduizend vijftien, ben ik, mr. Johannes Leonardus Schroyen,-----
notaris te Sint Odilienberg, gerneente Roerdalen, overgegaan tot het afgeven van de-
navol gende verkl aring :

"De Gemeente Roermond heeft te kennen gegeven te willen overgaan tot ------------
voortzetting van Bedrijveninvesteringszones (hierna ook genoemd: "BIZ") in de-----
gemeente Roermond.
Om te kunnen komen tot de instelling respectievelijk voortzetting van BIZ dient ds -

Gemeente Roermond allereerst over te gaan tot een draagvlakmeting onder de -------
ondernemers, hierna ook genoemd: "de bijdrageplichtigen", welke gevestigd zijn in-
de bedrijvenzones, welke gelegen zijninde gemeente Roermond
Om te kunnen komen tot een draagvlakmeting als voormeld zijn stembiljetten aan---
alle aan de gemeente Roermond bekende ondernemers uit de bedrijvenzones gclegen

in de gemeente Roermond overhandigd of verstuurd, welke stembiljetten uiterlijk ---
drie juli tweeduizend vijftien om elf uur in de ochtend door de gemeente Roermond-
ontvangen dienden te zijn.
Vervolgens ben ik, notaris, op drie juli tweeduizend vijftien op vcrzoek van de'------
gemeente Roermond, op het adres Markt 31 te 6041 EM Roermond, aanwezig ------'
geweest om over te gaan tot opening van de gesloten enveloppen waarin aanwezig--
waren stembiljetten van de bijdrageplichtigen uit diverse bedrijvenzones, bedoeld ---
om te komen tot een draagvlakmeting als voormeld.
Na opening van de enveloppen ben ik, notaris, tot de navolgende constatering
gekomen:
A. Draagvlakmeting Bedrijventerrein Swalmen.
Van de drie en tachtig (83) bijdrageplichtigen, aan wie een stembiljet is uitgereikt---
dan wel-----
is bezorgd, hebben vier en zeventig Qa)bljdrageplichtigen hun stembiljet bij de-----
gemeente Roermond ingediend.
Yan deze vier en zeventig (74) stembiljetten hebben twaalf (12) bijdrageplichtigen --
tegen gestemd, zes en vijftig (56) bijdrageplichtigen hebben voor gestemd en zes (6)
stembiljetten waren ongeldig---
B. Draagvlakmeting Bedrijventerrein Willem Alexander.
Van de zes en tachtig (86) bijdrageplichtigen, aan wie een stembiljet is uitgereikt----
dan wel----
is bezorgd, hebben zeventig (70) bijdrageplichtigen hun sternbiljet bij de gemeente--
Roermond ingediend.-
Van deze zeventig(70) stembiljetten hebben zes (6) bijdrageplichtigen
gestemd, acht en vijftig (58) bijdrageplichtigen hebben voor gestemd en zes (6) -----
stembiljetten wrlren ongeldig. --
C. Draagvlakmeting Bedrijventerrein Stadsrand Noord.
Van de eenhonderd twee en twintig (122)bijdrageplichtigen, aan wie een stembiljet
is uitgereikt dan wel is bezorgd, hebben tachtig (80) bijdrageplichtigen hun-----------
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stembiljet bij de gemeente Roermond ingediend.
Van deze tachtig (80) stembiljetten hebben twaalf (12) bijdrageplichtigen tegen --'--
gestemd, een en zestig (61) bijdrageplichtigen hebben voor gestemd en zeven (7) -'
stembiljetten waren ong€ldig. --
D. Draa gvlakmeting Bedrijventerrein Roerstreek.
Van de eenhonderd negen en twintig (129) bijdrageplichtigen, aan wie
stembiljet is uitgereikt dan wel is bezorgd, hebben negen en negentig (99) ---------
bijdrageplichtigen hun stembiljet bij de gemeente Roermond ingediend.
Van deze negen en negentig (99) stembiljetten hebben dertien (13) --------
bijdrageplichtigen tegen gestemd, drie en zeventig (73) bijdrageplichtigen hebben -
voor gestemd en dertien (13) stembiljetten waren ongeldig.--
E. Draagvlakmeting Bedrijventerrein Merum.
Van de een en zeventig (71) bijdrageplichtigen, aan wie een stembiljet is uitgereikt -

dan wel----
is bezorgd, hebben vier en zestig (ó4) bijdrageplichtigen hun stembiljet bij de

gemeente Roermond ingediend.
Yan deze vier en zestig (64) stembiljetten hebben vijf (5) bijdrageplichtigen tegen --
gestemd, vijf en vijftig (55) bíjdrageplichtigen hebben voor gestemd en vier (4) ----
stembiljetten waren ongeldig. -
F. Draagvlakmeting Bedrijventerrein Binnenstad Roermond
Van de vijfhonderd zevenen derlig (537) bijdrageplichtigen, aan wie een stembiljet-
is uitgereikt dan wel is bezorgd, hebben vierhonderd (400) bijdrageplichtigen hun---
stembiljet bij de gemeente Roermond ingediend. ---.----
Van deze vierhonderd (400) stembiljetten hebben eenhonderd twee (102)
bijdrageplichtigen tegen gestemd, tweehonderd vijf en zestig (265)-------
bijdrageplichtigen hebben voor gestemd en drie en dertig (33) stembiljetten waren --

ongeldig."
lV'aawan dít proces-verbøal inminuut is opgemaakt en door mij, notaris

in hoofde dezer akte genoemd om------ondertekend te Sint Odilienberc op de datum
zestien uur en ¿¿ ht ¿ a." 
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