
/(t/* EINDHOVEN

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur

Henri van Abbe stichting Afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten

T.a.v. de heerJ.F.M.B. Husken Behandeld doorAdministratie
Telefoon 040-238 2900

Postbus 9657 Uw kenmerk

5602 LR EINDHOVEN Ons kenmerk 82-20-0351-001
'16 maarl2020

VERZONDENl6MRT2O2O

Ons kenmerk: 82-20-0351-001

Onderwerp: Ontvangstbevestigingbezwaarschrift

Geachte heer Husken,

Op 12 maart 2020 hebben wij uw brief onWangen. Met deze brief maakt u bezwaar

tegen het besluit van 30 januari 2020: een omgevingsvergunning verlenen voor het

bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan voor het legaliseren van de

luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het restaurant aan de Geldropseweg 5 in

Eindhoven.

ln deze brief leest u hoe wij uw bezwaar behandelen.

Uw bezwaarschrift
Uw bezwaar zorgt ervoor dat wij ons besluit opnieuw beoordelen. Voor wij dat doen krijgt

u de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten. Dat gebeurt t'rjdens een hoozitting. Wilt

u een toelichting geven? Dan maakt de afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten een

afspraak met u. ln de hoozifting kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met ons

besluit. Wij kunnen u ook vragen stellen.

Wilt u geen toelichting geven? Dan beslissen wij zonder uw toelichting op uw bezwaar.

Toelichting op uw bezwaar

Op het antwoordformulier bij deze brief kunt u aangeven of u wel of niet een toelichting

op uw bezwaar wifi geven. U kunt hier ook de dagen waarop u verhinderd bent

aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.

Wilt u geen toelichting geven? Kruist u dat dan aan op het antwoordformulier.

Het retouradres staat op het formulier. U hoeft geen postzegel op de envelop te plakken.

Als u het formulier binnen 14 dagen terugstuurt zorgen wij voor een afspraak.

Stuurt u het Íormulier niet op tijd terug? Dan gaan wij er vanuit dat u geen toelichting wilt
geven.
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Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de behandeling van uw beanvaarschrift? Kijkt u dan op de

website van de gemeente (www.eindhoven.nl). Als u in het zoekveld 'bezwaar op

gemeentebesluit' intoetst krijgt u informatie over de werkwijze bij een bezwaarschrift. U

kunt natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer van de afdeling Bezwaar, Beroep en

Klachten is: (040) 2382900. De medewerkers helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

de heer J.C.A. van Kuijk

Administratief juridisch medewerker

Bijlage: 1 antwoordformulier hoozitting
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Retouradres:

Afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten

Antwoordnummer 15019

5600 VH EINDHOVEN

Een oostzeoel is niet nodiq.

Afzender:

Henri van Abbe Stichting

T.a.v. de heer J.F.M.B. Husken

Postbus 9657

5602 LR EINDHOVEN
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lk wil graag in een hoozitting een toelichting geven op mijn bezwaar.

lk kom niet naar een hoozitting.

Aanvullende gegevens:

) telefoonnummer:

) e-mailadres:

) verhinderdagen:

Datum:

Handtekening:


