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[ ] AANTEKENEN ^ - P E R POST [ J PER FAX 

De Raad der gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160GARhoon 

datum 
onderdeel 

contactpersoon 
doorkiesnummer 

ons kenmerk 
uw kenmerk 

bijlage(n) 
faxnummer afdeling 

onderwerp 

8 augustus 2011 
T 1 -
mevr S. van Hengel 
010-2971841 
Procedurenummer 10 /1193 WET SC06 

tóf, mo 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 

bezoekadres 
Wilhelminaplein 100/125 

correspondentieadres 
Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam 

t (010) 297_12 34 
f (010)297 25 55 
www.rechtspraak.nl  
RBS 56 99 89 892 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

het beroep van GP. Mijs e/v Vogelaar te Rhoon 

Geachte heer/mevrouw. 

Over het beroep met procedurenummer 10 /1193 WET SC06 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

Hooaachtend, 

S.dfcgriflfepgel 

BB062 

http://www.rechtspraak.nl


Taxatie Zr Advies BOG 
ADVIEZEN, TAXATIES, ONTEIGENINGEN EN BEDRIJFSMAKELAARDIJ 

Per telefax vooruit: 010 297 25 55 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 
Postbus 50951 
3007BM ROTTERDAM ^ch toan fcRo t fe^ S e c t o r Sestuurerecht 

2 0 JUL 2011 

Kerkdriel, 21 juli 2011 

betreft 
mijn dossier 
uw brief-/kenmerk 

Vogelaar-Mijs / Gemeente Albrandswaard 
8045.85.11.336 
van 27 juni 2011 met procedurenummer 10 / 1193 WET SC06 

Edelachtbare heer/mevrouw, 

Met bovenvermelde brief hebt u mij in de gelegenheid gesteld om op de antwoorden van 
verweerder te reageren vóór 9 augustus 2011. Ik ben morgen, vrijdag 22 juli 2011, voor drie weken 
met zomervakantie. Ik heb geprobeerd om nog voor deze vakantie de reactie de deur uit te krijgen, 
maar dat is niet gelukt. Om reden hiervan verzoek ik u een nieuwe termijn te stellen voor reactie 
op de antwoorden van verweerder. 

Hoogachtend, 

dit 
G.T.M. Stoof RT 
gs@stoof.biz 

Bijlage(n) 

1/1 
Stoof Bedryfemakelaardlf OG BV 

Rooijensescraar 16, Hoenzadriel 
D . 1 - - — ■ • 

T (0418J 63 73 22 
RABOBANK 125158588 
BTW NL S o u l Zl 102 B 0 1 

mailto:gs@stoof.biz


de Rechtspraak 

De heer GT.M. Stoof RT 
StoofTüxaties 
Postbus 2129 
5300 CC Zaltbommel 

datum ^ a u g u s t u s 2 0 1 L 
onderdeel Tl 

contactpersoon mevr S. van Hengel 
doorkiesnummer 010-2971841 

ons kenmerk procedurenummer 10 /1193 WET SC06 
uw kenmerk geen kenmerk 

bijlage(n) 
faxnummer afdeling 

onderwerp het beroep van GP. Mijs e/v Vogelaar te Rhoon 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 

bezoekadres 
Wilhelminaplein 100/125 

correspondentieadres 
Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam 

t (010) 297 12 34 
f (010) 297 25 55 
www.rechtspraak.nl  
RBS 56 99 89 892 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer. 

Over het beroep met procedurenummer 10 /1193 WET SC06 deel ik u het volgende mee. 

Naar aanleiding van uw brief van 21 juli 2011 bericht ik u het volgende. 

De rechtbank verleent u uitstel. U wordt in de gelegenheid gesteld uw reactie op de antwoorden van 
verweerder aan de rechtbank te doen toekomen vóór 1 september 2011. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

Hoogach 

de gSfflépn Hengel 

BB901 

http://www.rechtspraak.nl

