
1 Raad vanState Afdeling bestuursrechtspraak 

Raad van de gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 

Datum Ons nummer 
30 september 201 3 201 309094/1 /Rl 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Haarlem 
Bp. Ramplaankwartier 

Behandelend ambtenaar 
C.J.M. van der Knaap-Bom 
070-4264370 

Bij de Afdeling is een beroepschrift binnengekomen tegen uw besluit van 4 juli 2013 . 
Dit beroep is ingesteld door A .M . Numan en anderen. 

Aan deze zaak zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u 
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle volgende brieven 
over deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld. 
U wordt verzocht om in uw brieven aan de (voorzitter van de) Afdeling steeds het 
toegewezen zaaknummer te vermelden. 

Bij de behandeling van het ingestelde beroep neemt de Afdeling richtlijnen in acht die 
zijn neergelegd in de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2006 
(www.raadvanstate.nl). Met de richtlijnen uit deze Procesregeling wordt onder meer 
beoogd de aanhangig gemaakte procedures zo kort mogelijk te houden. Om dit te 
bereiken worden vaste termijnen voor de verschillende onderdelen van de 
beroepsprocedure gehanteerd, waaraan de Afdeling strikt de hand zal houden. 
Over de behandeling van de zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 
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mr. H.H.C. Visser 
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Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
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