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Betreft : reactie op uw zienswUze

Geachte mevrouWheer Seuren,

U heeft een ziensw|ze ingediend op de ontwerp-omgevingsvergunning voor het

renoveren van de monumentale Korenmolen en vervangen van bijbehorend bijgebouw

gelegen Boschdijk 1006 in Eindhoven. ln deze brief leest u wat is gebeurd met uw

zienswijze en hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Wat is gebeurd met uw zienswijze?

ln de bijlage van deze brief, het definitieve besluit, hebben we uw zienswijze

(samengevat) opgenomen (bijlage 1). Ook kunt u de reactie lezen op uw zienswijze en of

uw zienswijze aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van de (ontwerp)

omgevingsvergunning.

De zienswijze geeft geen aanleiding om af te zien van ons voornemen om medewerking

te verlenen aan deze omgevingsvergunning. Daarom is besloten om de

omgevingsvergunning te verlenen.

Voor meer inÍormatie over de terinzagelegging, het raadplegen van stukken en de

mogelijkheden om beroep in te stellen verwijzen wij u naar bijgevoegde bekendmaking

(bijlage 2).

Bent u het er niet mee eens?

lndien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken nadat het

besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA's-Hertogenbosch.

Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet

tegen. U kunt naast het beroepschrift de voozieningenrechter vragen om een voorlopige

vooziening. Richt uw vezoek aan de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch,

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA's-Hertogenbosch. Voor zowel het

instellen van beroep als voor de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening is

griffierecht verschuld igd.
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Vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Baukeline Kielen, via

telefoonn0mmer (040) 238 2827 of per e-mail b.kielen@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

casemanager

1:definitief besluit
2: bekendmaking


















