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Haarle, 14 januari 2013

GEMEENTE HELLENDOORN
lichand.:

n 6 JÂH 2013
Aan de Raad van de gemeente Hellendoorn,

A/BStuk
ļì'rďw.:
Werkpr..
K o p . e aan:
Archief D 1 N . r e e k s / V I V c r t r . :

Hierbij zend ik u, als aansturend orgaan van het College van B & W , een kopie van een briefin
verband met het slechts ten dele beantwoorden van een eerder (augustus) toegezonden brief.
Ik verzoek u van de inhoud kennis te nem en.
Hoogachtend,

Haarle, 14 januari 2013
Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn
Geacht College,
Op 6 augustus 2012 heb ik u een brief gezonden met betrekking tot de nieuwe kapverordenirtg.
De onderwerpen in deze brief betroffen een aantal aspecten van deze verordening.
U hebt ervoor gekozen deze brief voor te leggen aan de Commissie voor bezwaarschriften.
Dat lijkt wel makkelijke oplossing, maar deze Cie heeft zich, zoals te verwachten was, beperkt tot het
onderdeel: bezwaarschrift. Een verslag van de bijeenkomst, het advies en het bericht dat u het advies
van deze commissie hebt overgenomen heeft mij in goede orde bereikt
Ik heb van de secretaris, de heer Ebbes, vernomen dat tegen het verslag geen beroepsmogelijkheid
bestaat Dat is jammer, want nu is het logisch dat u denkt dat deze Cie naar tevredenheid functioneert.
Met het toezenden van eerder genoemde stukken is echter slechts op een (klein) deel van de
vragen/opmerkingen op de brief van 6 augustus ingegaan. Ik ben derhalve nog steeds in afwachting
van uw reactie op de overige punten.
Het is nu bijna een halfjaar geleden dat ik u die brief heb gestuurd. Ik hoop dat het antwoord/reactie
op de rest van de vragen/opmerkingen nu snel zal volgen en volledig zal zijn, zodat ik niet weer aan de
bel hoef te trekken.
In afwachting hiervan verblijf ik,
hoogachtend,

Een kopie wordt gezonden aan: de Raad van de gemeente Hellendoorn
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