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de Rechtspraak 
Rechtbank 13INK00190 

Oost -Neder land IIMII 11 III III III || 

[ ] AANTEKENEN j ^ ļ PER POST [ ] PER FAX 

de raad van de gemeente Hellend (oani 
Postbus 200 
7440AENijverda l 

datum 14 januari 2013 
onderdeel Team 1 

contactpersoon dhr R. Tadema 

(i E M B E N T E H H U . E N D()( )R N 
l ìchand.: 

1 1 5 JAN 2013 

A I B Stuk ľreťw.: 
Werkpr. 
Kopie aan: 
Archief D I Ñr

7ēëkŝ7vTVeilr. 
doorkiesnummer (026) 359 28 30 

ons kenmerk zaaknummer A R N 12 I 5228 W E T 169 
uw kenmerk 11 UIT 11462 

bijlage(n) 

faxnummer afdeling (026) 359 28 15 

onderwerp het beroep van A . J . Piksen te Nijverdal 

Team bestuursrecht 
Arnhem 

bezoekadres 
Walburgstraat 2-4 
6811 C D Arnhem 

correspondentieadres 
Postbus 9030 
6800 E M Arnhem 

t (026)3 592 000 

f (026)3 592 815 algemeen 
f (026)3 592 750 belasting 
www.rechtspraak.nl 
bankrekening 56.99.90.548 t.n.v. 
DS 533 Arrondissement Arnhem 

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

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer A R N 12 15228 W E T 169 deel ik u het volgende mee. 

Vooraankondiging 
De rechtbank is voornemens het beroep op 26 maart 2013 in de middag te behandelen. 

Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u binnen één week na verzending van deze 
vooraankondiging vragen om een andere zittingsdatum. U moet daarbij aangeven op welke dagdelen u 
verhinderd bent in de periode van twee weken vóór en twee weken na de voorgestelde zittingsdatum. 
De rechtbank zal dan een andere zittingsdatum vaststellen. 

Afhankelijk van onder andere de vraag of het griffierecht is betaald, aan alle formele vereisten is 
voldaan en/of de stukken van het bestuursorgaan zijn ontvangen, krijgt u zo spoedig mogelijk na deze 
vooraankondiging een definitieve uitnodigingsbrief met de datum en het tijdstip van behandeling van de 
zaak op de zitting. 

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 

BD004 


