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Geachte heer, mevrouw,

.. - - - -

--

U ontvangt deze brief naar aanleiding van de zienswijzen die u heeft ingediend op
het ontwerpbestemmingsplan "Koninginnebuurt eerste partiê!le herziening". Dit
bestemmingsplan is uiteindelijk op 20 januari 2011 gewijzigd vastgesteld door de
gemeenteraad en !!g! vanaf 4 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage bij-=--

•

het gemeentelijk loket Personen, Bedrijven en Omgeving (PBO) van de
hoofdafdeling Dienstverlening aan de ZijIsingeil in Haarlem. De
hoofdafdeling Dienstverlening is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00
uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Tevens is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar via:

•

het digitaal loket van de gemeente Haarlem: www.haarlem.n1

Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld
door:
degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad omtrent
het ontwerpbestemmingsplan;
een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
een ieder die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen t.o. v. het
ontwerpbestemmingsplan, die door de gemeenteraad bij de vaststelling zijn
aangebracht.

•
•
•

Beroep kan worden ingesteld bij de Mdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vennelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage. Haarlem
www.haarlem.nl

•

-

2
Degene die beroep beeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening
indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dat binnen de beroepstermijn is
ingediend schort de werking van het besluit op tot dat op het verzoek is beslist.
Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige

voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie over deze
procedure(s) kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070 ~ 426 44 26).
Meer infonnatie staat tevens op de site van de Raad van State, www.raadvanstate.nl

Hopend u hiermee voldoende te hebben gei'nfonneerd.

Met vriendelijke groet.

J. van der Straaten
Hoofd afdeling Ruimtelijk beleid

