
Haarlem, verleende omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen

Kenaupark 26, 2018-02558, kappen eik, middenberm met boom wordt

opgeheven wegens te smalle rijbaan, herplantplicht, verzonden 6 april 2018

Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest

39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met

vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak

maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u

zonder afspraak terecht in de publiekshal. Wij adviseren u bij het maken van de afspraak rekening te

houden met de termijn waarbinnen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag

van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester,

Postbus 511,

2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient

te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlo-

pige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het

bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van

de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.
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