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West Betuwe
bp Haarstraat B Tuil / Coördinatiebesluit
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Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u de intrekking(en) in deze procedure,

Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak geen

uitspraak wordt gedaan.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend,
de griffier
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Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 41 16

7320 AC Apeldoorn

Laan van Malkenschoten 20

Apeldoorn

Telefoon 088 462 3700
Fax 088 4622799

klantenserv¡ce@achmearechtsbijstand. nl

www. achmearechtsbijstand.nl

Behandelcl daor

Afdeling Besluursrechtspraak

van de Raad van State

Postbus 20019

25OO EA DEN HAAG
?rì!ì

Ðatum

23 februarí 2023

Onderwerp

intrekken beroep

Ons zaak¡tummer

Uw kenmerk

202300558i 1/R4 Rechtstreeks

Geachle heer, mevrouw,

Namens de heer en mevrouw heb ik op 23 ianuari

beroep ingesteld legen hel besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van hel bestemmingsplan

Haarstraat I Tuil en de voor dat adres verleende omgev¡ngsvergunnìng.

Mijn cliënten trekken hun beroep in

Vanwege onverkwikkelijke ontwikkelingen zien mi1n cliênten zich genoodzaakt het beroep ¡n te trekken

Sluurt u mij een bevestiging?

8el of mail mij gerust als u nog vragen hebt

U bereikt mij op telefoonnummer I. Mailen kan naar

kiantenservice@achmearechisbiistand. nl. Ons zaaknummer is

noemen als u belt of rnailt? Wij krinnen u da¡r sneller helpen.

Will u dit nurnmer altijd

Met groet,

Rekeningnummer'(|BAN) NLl1 RABO 0101 û506 /4
Kvk 41 038 571 Apeldoor"n
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