
de Rechtspraak 
Rechtbank 
Rotterdam 

\ \ AANTEKENEN PER POST [ | PER FAX 

De Raad der gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

datum 
onderdeel 

contactpersoon 
doorkiesnummer 

ons kenmerk 
uw kenmerk 

bijlage(n) 
faxnummer afdeling 

19 juli 2013 
bestuur 1 
mevr M. Vrolijk-Demmink 
010-2972755 
zaaknummer ROT 10 /1193 WET BEI 1 

010-2972555 

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. 

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

Gëachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer ROT 10 /1193 WET BEI 1 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 zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier 

BB062 



' i t 

de Rechtspraak 
Rechtbank 
Rotterdam 

De heerGT.M. Stoof R ï 
Stoof Taxaties 
Postbus 2129 
5300 CC Zaltbommel 

datum 19 j u l i 2013 
onderdeel bestuur 1 

contactpersoon mevr M . V r o l i j k - D e m m i n k 
doorkiesnummer 010-2972755 

ons kenmerk zaaknummer ROT 10/ 1193 WET DE 11 
uw kenmerk geen kenmerk 

bijlage(n) 
faxnummer afdeling 010-2972555 

onderwerp het beroep van G.P. 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 zaaknummer ROT 10 / 1193 WET BEI 1 deel ik u het volgende mee. 

Naar aanleiding van uw brief deel ik u mee dat ik u uitstel verleen tot en met 16 september 13 voor 
net indienen van uw zienswijzen. 

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

A M l d J rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden, 

loogdthtend, 

de ({riffier 

BB491 


