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Het bestemmingsplan biedt alle ruimte voor uw wensen, £ G
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U heeft tijdens het gehele aankoop- en vergunningproces
vierkante meters.
opgezet en de openbare ruimte
één vast aanspreekpunt bij de gemeente. Heeft u
wordt goed onderhouden.
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Hans Holtkamp staan u
door een hoogwaardige uitstraling.
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£Erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan twee
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meter en hebben een open karakter.

 Uitstekende bereikbaarheid
 Flexibele kavelverdeling
 Goede zichtlocaties £In verband met
 Gezond
ondernemersklimaat
een soepele
verkeersafwikkeling
 Groene en hoogwaardige uitstraling
 Veilige omgeving

wordt het aantal in- en uitritten zoveel mogelijk

beperkt. Om een uniform karakter te waarborgen,
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wordt aanleg hiervan in overleg met de gemeente
Slochteren uitgevoerd.
£Bij bouwaanvragen wordt een tekening aangeleverd
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Gevestigde bedrijven
Verschillende toonaangevende bedrijven gingen u al voor.
Wij lichten er graag een paar uit.

Eekels is al meer dan 110 jaar actief in de marktsegmenten Marine & Offshore
en Industrie & Infra.

Specialist op het gebied van elektronische beveiligings-en telecommunicatiesystemen.
Brand | Inbraak | Camera | Toegang | Zorg & Telecom | Service & Onderhoud

Sinds het begin van dit millennium legt FritsJurgens zich toe op het ontwerp
en de productie van innovatieve scharnieren voor taatsdeuren.

Meer informatie vindt u op:
www.bedrijvenparkrengers.nl en www.fundainbusiness.nl.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Hans Holtkamp of Otto Koetje:
hans.holtkamp@midden-groningen.nl of otto.koetje@midden-groningen.nl

