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Beste meneer Hendriks,

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van ons college waarbij aan Ark
Natuurontwikkeling een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van
bomen en het ophogen, afgraven en egaliseren van de bodem op diverse percelen
gelegen aan de Lozerweg.

In deze brief laten wij u weten dat uw bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond is
verklaard. De redenen waarom wij dit hebben besloten, leest u in het besluit dat bij deze
brief is gevoegd.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een beroepschrift sturen aan
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg. Het adres is:

Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat het beroepschrift niet meer kan worden behandeld. Schrijf
in uw beroepschrift in elk geval:

Þ uw naam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief met bijlage mee met uw beroepschrift);
Þ de reden waarom u beroep instelt.

Het is ook mogelijk dat u digitaal een beroepschrift indient.
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Hiervoor moet u wel een
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.
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Spoed

Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan..

Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal

Via http ://loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.
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Beste meneer Rademakers,

Tegen het besluit van ons college waarbij aan u een tijdelijke omgevingsvergunning is
verleend voor het kappen van bomen en het ophogen, afgraven en egaliseren van de
bodem op diverse percelen gelegen aan de Lozerweg, is door de Stichting Groen Weeft
een bezwaarschrift ingediend.

In deze brief laten wij u weten dat het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond is verklaard. De redenen waarom wij dit hebben besloten, leest u in het
besluit dat bij deze brief is gevoegd.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een beroepschrift sturen aan
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg. Het adres is:

Postbus 950
6040 AZ Roermond

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat het beroepschrift niet meer kan worden behandeld. Schrijf
in uw beroepschrift in elk geval:

> uw naam/ adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief met bijlage mee met uw beroepschrift);
Þ de reden waarom u beroep instelt.

Het is ook mogelijk dat u digitaal een beroepschrift indient. Dit kan via
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 74 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Spoed

Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan.

Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal

Via http : //loket. rechtspraak. n l/bestuu rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.
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