Stichting Horst en Weide
Smaragdhorst 324, 2592 RX DEN HAAG,
tel. 070 – 3815906, e-mail: aremeeus@ziggo.nl
SGR 14 / 2500 WABOA
Voorschoten, vrijdag 30 januari 2015.
Aan de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,
t.a.v. mr. D. Biever, lid enkelvoudige kamer, en A. Jansen, griffier,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Betreft:

ons telefoongesprek gisterenmiddag naar aanleiding van mijn brief van 13 januari jl.

Zeer geachte heer Jansen!
Gisterenmiddag vertelde u mij, dat mr. Biever nu op het punt stond uitspraak te doen. In verband hiermee vroeg
u mij of wij van een tweede zitting wilden afzien.
Ook omdat er intussen allerlei nieuwe stukken tussen partijen gewisseld zijn en ik niet kon overzien wat er in een
tweede zitting nog aan de orde zou kunnen komen, heb ik u geantwoord dat ik de consequenties van het afzien
van een tweede zitting zo niet meteen kon beoordelen en heb ik u verzocht mij uw vraag ook op schrift op mijn
adres (Donklaan 23, 2254 AA Voorschoten) toe te zenden met een reactietermijn, zodat ik met mijn
medebestuursleden over uw vraag zou kunnen praten.
U stemde in met mijn verzoek en u zegde mij toe, dat u de door mij gevraagde brief vandaag zou versturen en dat
u intussen de andere partijen (de gemeente Voorschoten en de Stichting Duivenvoorde) telefonisch zou
informeren, onder meer over uw telefoongesprek met mij.
Wij zouden het ten behoeve van onze interne besprekingen zeer op prijs stellen indien u mij binnen de ons te
geven reactietermijn schriftelijk zou willen informeren wat in een tweede zitting al dan niet aan de orde zou
kunnen komen.
In afwachting van uw antwoord uiteraard graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet en
hoogachting namens het bestuur van de Stichting Horst en Weide, mede namens het bestuur van de Stichting
Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
W.J. ter Keurs
bestuurslid
namens dezen:
W.J. ter Keurs, bestuurslid
Cc

Mw. Dr. A. de Vries, directeur Stichting Duivenvoorde;
Mw. drs. A. Vriesendorp-Dutilh, voorzitter Stichting Duivenvoorde;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten;
Brigitte Giesen-Geurts, Giesen-Geurts Monumentenadvies (gemeente Voorschoten)

C.H. Krantz,
bestuurslid

