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buiten behandeling stellen aanvraag, tot planschadevergoeding
Geachte heer Hop,
Op 16 april 2010 stuurden wij u een brief'. Hierin vroegen wij u € 500.00 naar ons over
te maken zodat uw aanvraag tot planschade in behandeling genomen kon worden.
De in die brief genoemde termijn van 4 weken waarbinnen dit dient te gebeuren is
inmiddels ruim verstreken.
Besluit
Van de mogelijkheid om binnen vier weken de vereiste betaling van € 500,00 te
voldoen heeft u geen gebruik gemaakt. Uw aanvraag voldoet nu niet aan de gestelde
eisen. Op grond van de procedureregel ing planschadeveruoedirm 2005 hebben wij
besloten uw aanvraag niet verder in behandeling te nemen.
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Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening besluit.
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken bij het College van burgemeester en
'wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.
Het bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na dc verzenddatum van deze brief
worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
uw naam en adres
de verzenddatum van uw brief
het besluit waartegen u bezwaar maakt
de redenen voor uw bezwaar
datum en uw handtekening
Vermeld in dc linkerbovenhoek van dc envelop 'bezwaar'.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Wel kunt u in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift om cen voorlopige voorziening,
bijvoorbeeld in dc vorm van schorsing, verzoeken. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen bij dc voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift en kan alleen gedaan worden als u
ook cen bezwaarschrift hebt ingediend.
Voor bet behandelen van cen dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
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aanvraag tot planschade wegens bouwen VMBOschool aan het Badmintonpad

Geachte heer Hop,
Op 31 maart 2010 ontvingen wij uw aanvraag tot planschade.
Uw aanvraag zal, op grond van de procedureregeling planschadevergoeding 2005, pas
in behandeling genomen worden nadat € 500,00 aan ons is overgemaakt. U kunt het
bedrag storten op rekeningnummer 28.50.35.401 van de Gemeente Haarlem,
hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving onder vermelding van ons
kenmerk.
Indien uw aanvraag voor planschade geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, wordt
de vergoeding voor de planschade vermeerderd met € 500,00 en aan u uitbetaald.
Wij wijzen u er op dat binnen 4 weken na datum van deze brief het bedrag moet zijn
overgemaakt, anders zal de aanvraag buiten behandeling gesteld worden.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.
Toelichting kunt u krijgen bij de afdeling Dienstverlening. Het adres is Zijlsingel 1 in
Haarlem. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur. Telefoonnummer: 023 - 511 5115,
van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur en donderdag doorlopend tot
20.00 uur. E-mail: antwoord@haarlem.nl
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