
Gemeente Leusden

Uw kenmerk:

Onderwerp: Verzoekschrift

Geachte heren Wouters en Bruijns,

Met vriendelijke groet'J

Burgemeester en wethouders van Leusden,

Digitaal Digitaal

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat deze brief geen besluit is in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Ons ingenomen standpunt is niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Donderdag 10 december 2020, bekend gemaakt op 11 december 2020, heeft de raad 
besloten om uw eerdere verzoek, d.d. 19 oktober 2020, om de aanduiding 'camping 
toegestaan' van de plankaart van het bestemmingsplan Buurtschappen op het perceel 
Doornseweg 29b, te verwijderen niet te honoreren. U heeft op 14 januari 2021, mede 
namens 31 omwonenden, een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend, dat op 28 mei 
2021 niet-ontvankelijk c.q. ongegrond is verklaard. Tegen dit besluit heeft u op 6 juli 2021 
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer: 
202104328/1/R4) aangetekend, deze beroepsprocedure loopt nog.

Gezien het vorenstaande gaan wij niet in op uw verzoekschrift van 14 april 2022 aangezien 
deze aangelegenheid nog onder de rechter is. Wij wachten het verloop van de 
beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State af.

Uw brief van:
14 april 2022

De heer R. Wouters en 
de heer H.M.J. Bruijns 
p/a Doornseweg 30
3832 RM LEUSDEN

+i Telefoon 14 033 
gemeente@leusden.nl
www.leusden.nl

Op 14 april 2022 hebben wij bovenstaand verzoekschrift ontvangen, waarin u de 
gemeenteraad verzoekt om toezichthouding op de uitvoering van het beleidsplan Toerisme 
en Recreatie gemeente Leusden en het bestemmingsplan Buurtschappen. De raad heeft op 
19 mei 2022 besloten de afdoening in handen te stellen van het college.

Behandeld door: 
M.G.M. Naus

Bezoekadres 
’t Erf 1
3831 NA Leusden

Postadres
Postbus 150
3830 AD Leusden

Zaaknummer:
28658

cend door Gerolf Bouwmeester 
op 23-06-2022

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Verzonden:
2 3 JUNI 2022

onderteKend door Willemien de Graaf 
jlK op 21-06-2022

H.W. de Graaf - Koelewijn 
directeur-secretaris
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Bijlage(n):
Geen

Kopie
• H.M.J. Bruijns, President Kennedylaan 144, 2343 GV Oegstgeest,

henk.bruiins@outlook.com
• Gemeenteraad gemeente Leusden


