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onderwerp Beslissing op bezwaar
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Datum besluit

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Contactpersoon mevrouw C. Bengoua
Verzondenop 

2 9 JUI t 2014
Geacht bestuur,

Brj brief van26 apri l2014, ontvangen 28 apri l2014, heeft u bi jons een bezwaarschrif t
ingediend tegen ons besluit van 18 maart2014, verzonden op 18 maart 2014, inzake een
omgevingsvergunning, onderdeel kapvergunning, voor het kappen van 133 bomen en het
verplanten van 2 bomen ten behoeve van de bouw van gymzalen en een fietsenstalling voor de
Louise de Colignyschool aan de Kagerstraat / Eijmerspoelstraat te Leiden.

Naar aanleíding van uw bezwaar is door de Commissie bezwaarschriften (hierna: Commissie)
aan ons het advies uitgebracht om uw bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven. Een afschrift van het advies zenden wij u - volledigheidshalve - bijgaand
toe.

Wij hebben besloten om het advies en de daaraan ten grondslag liggende motivering van de
Commissie over te nemen en uw bezwaar ongegrond te verklaren.

Als u het met deze beslissing op uw bezwaarschrift niet eens bent, kunt u binnen zes weken,
met ingang van de dag na verzending van de beslissing op bezwaar, beroep instellen bij de
sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.
Het instellen van beroep schorst niet de werking van de beslissing op bezwaar. Wel kunt u -
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist - naast het instellen van
beroep, de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Den Haag
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Hoogachtend,

Brjlage: advies van de Commissie bezwaarschriften 1.20'14.0393


