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Onderwerp
Besluit op bezwaarschrift

Datum

1 2 FEB. 2813
VERZONDEN 1 h FEB. 2013

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 18 September 2012, door ons ontvangen op 19
September 2012, gericht tegen ons besluit van 14 augustus 2012, voor zover dit besluit strekt tot
het intrekken van de monumentenstatus van het voormalige badhuis aan de Oldenzaalsestraat te
Hengelo, delen wij u het volgende mede.
Uw bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften
van 28 november 2012. Een afschrift van het verslag van deze hoorzitting gaat als bijlage hierbij.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft aan ons een advies uitgebracht, inhoudende een
ongegrondverklaring van de door u ingediende bezwaren.
Wij kunnen ons verenigen met de motieven en het advies van de commissie.
Het advies wordt geacht deel uit te maken van en ten grondslag te liggen aan de inhoud van deze
brief. Een afschrift van het advies gaat eveneens hierbij.
Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten overeenkomstig het advies van de commissie uw
bezwaren ongegrond te verklaren.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de sector
Bestuursrecht van de rechtbank. Dit kunt u doen binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit. Kijk op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
U kunt ook een digitaal beroepschrift indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor de voorwaarden.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders \ ^ n Hengeto,
de secretaris,
de bui^phneester]

gander W.J.G. Schefoerg
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Bijlage:

Verslag hoorzitting
Advies commissie
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Hazenweg 121
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gemeente@hengelo.nl
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