
t >

Raad Afdelingbestuursrechtspraak Pagina 1 van 2vanState

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Over de verdere behandeling van deze zaak krijgt u nog bericht.

3851068(1AA)

Ons Werk
Meer informatie over de werkwijze van de Afdeling vindt u op www.raadvanstate.nl/ 
bestuursrechtspraak.
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Privacy
De Afdeling stuurt de stukken die u stuurt, door aan de andere partijen. Houdt u daar 
rekening mee als u stukken met privacygevoelige informatie stuurt. Voor meer informatie 
gaat u naar www.raadvanstate.nl/privacyverklaring.

Deze procedure gaat over de beschikking van Raad van de gemeente Papendrecht. 
De datum hiervan is 24 februari 2022.

Door de werkvoorraad van de Afdeling en de complexiteit van een zaak, kan de 
behandeling van de zaak een tijd duren. Houdt u er rekening mee dat u in bepaalde fasen 
van de procedure even niets van ons hoort.

Vervolgcorrespondentie
Aan deze procedure zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u 
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle correspondentie over 
deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld.
De Afdeling verzoekt u om in uw correspondentie steeds dit zaaknummer te vermelden.

Procedure
Beroep

Onderwerp
Papendrecht
Bestemmingsplan Kraaihoek fasel

Raad van de gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Bij de Afdeling is bovengenoemde procedure gestart door 
Bewoners comité Stolpe Hove/ Badhuisstraat Papendrecht.

Datum
8 april 2022

Inlichtingen
Mw. F. Sardar
070-4264542

Ons nummer
2022021 20/1/R3
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Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

3851068(1 AA)

Hoogachtend, 
de griffier
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