Aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch
Van:
invullen Naam
invullen Adres
invullen PC Woonplaats
Plaats, Datum: invullen Plaats Datum
Betreft: Beroep tegen verlening kapvergunning door de gemeente Vught.
Kenmerk: invullen Kenmerk

Geacht College,
Op invullen datum werd door het college van B&W van Vught negatief beslist op mijn bezwaarschrift tegen het verlenen
van een kapvergunning voor de boom (bomen) op het perceel invullen adres. Een kopie van dit besluit treft u bijgaand
aan.
Ondergetekende is van mening dat op grond van de volgende redenen verkeerd b eslist is op het bezwaarschrift:
− reden 1
− reden 2
Daarbij ben ik van mening dat het college van B&W bij hun beslissing kapvergunning te verlenen on voldoende rekening
heeft gehouden met mijn belangen.
Voor mijn argumenten voor het behoud van de boom verwijs ik u naar bijgaand bezwaarschrift.
Op grond van de door mij gegeven redenen teken ik bij deze beroep aan tegen deze negatieve beslissing van B&W van
Vught. Graag leg ik dit probleem ter beslissing aan u voor.
Bovenstaande bezwaren zijn gemaakt onder het voorbehoud van nadere invulling en toelichting in de verdere procedure.
Ik wacht een beroep van uw kant af voor de behandeling van deze zaak.

Hoogachtend,
plaatsen handtekening
invullen Naam
Bijlagen
– Kopie van het bezwaarschrift aan B&W
– Kopie van het besluit van B&W

BEROEPSCHRIFT Aan de President van de Arrondissementsrechtbank te …………………… Afdeling
Bestuursrechtspraak (adres)……………………………………… (postcode)………….(plaats)………………………….
(eigen woonplaats)………………… (datum)……………….
Betreft: beroep tegen verlening kapvergunning door gemeente (naam gemeente)………………….
Geachte President,
Op (datum)…………. werd door het college van B&W negatief beslist op ons bezwaarschrift tegen het
verlenen van een kapvergunning voor de boom (bomen) op het perceel……………………….(adres). Een afschrift
van dit besluit voeg ik hierbij.
Ondergetekende is van mening dat op grond van de volgende redenen verkeerd beslist is op ons
bezwaarschrift. (argumenten).
Daarbij ben ik van mening dat het college van B&W bij hun beslissing kapvergunning te verlenen
onvoldoende rekening heeft gehouden met mijn (onze) belangen.
Voor mijn argumenten voor het behoud van de boom verwijs ik u naar bijgaand bezwaarschrift.
Daarom teken ik bij deze beroep aan tegen deze negatieve beslissing. Graag leg ik dit probleem ter beslissing
aan u voor.
Bovenstaande bezwaren zijn gemaakt onder het voorbehoud van nadere invulling en toelichting in de
verdere procedure. Ik wacht een beroep van uw kant af voor de behandeling van deze zaak.
Hoogachtend, ……………………………………… (handtekening)……………………… (naam en adres)……………………..
Bijlagen:
− bezwaarschrift aan de gemeente
− afschrift van het besluit van B&W

