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ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)  

AANGETEKEND  

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  

State  

Postbus 20019  

2500 EA Den Haag  

Tevens per fax vooruit aan: 070 - 365 13 80  

Ons kenmerk  00419602   Mobiel nummer  

 Doorkiesnummer (033) 43 42 134 

Uw kenmerk Faxnummer (033) 43 42 300 

Behandeld doordhr. mr. [advocaat bewoner nieuwe haven] E-mail [verwijderd] 

Onderwerp: Aanvulling van productie 13 inzake beroep bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Stadsblokken 

Meinerswijk' te Arnhem  

Leusden, 8 maart 2021  

Weledelgestrenge heer, vrouwe,  

Bijgaand bericht ik u namens cliënten, de heer J. Spaander en mevrouw M. Spaander, wonende aan de 

Westervoortsedijk 85, 6827 AW te Arnhem, inzake het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling 

Stadsblokken Meinerswijk’ dat door de gemeente Arnhem is vastgesteld en tot en met 8 maart 2021 ter inzage ligt.  

Ik heb u op 5 maart 2021 per aangetekende post het beroepschrift inclusief de producties toegestuurd. Voorts heb 

ik vandaag (lees: 8 maart 2021) per fax het beroepschrift inclusief de producties ook nog zekerheidshalve per fax 

nagezonden, zodat deze in goede orde zijn binnengekomen.  

Als productie 13 van het beroepschrift heb ik een de beroepsgronden die cliënten zelf nog kenbaar wilden maken 

(en daarin een toelichting van hun kant van het verhaal) bijgevoegd. Afgelopen weekend hebben cliënten nog wat 

aanvullingen gedaan aan deze toelichting. Ik stuur u derhalve per fax de meest recente versie van productie 13, 

die onderdeel uitmaakt van het beroepschrift toe. Ik zal deze voor de goede orde ook nog per aangetekende post 

nasturen, zodat u ook over de papieren versie beschikt.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,  

ARAG Rechtsbijstand  

 

Dhr. mr. [advocaat bewoner nieuwe haven Arnhem]  

Jurist Bestuurs- en Omgevingsrecht 
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"AANTEKENEN"  
Ons kenmerk   : 00419602  

Behandeld door : [advocaat bewoner nieuwe haven Arnhem]  

Geadresseerde : Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  

Postbus 20019  

2500 EA Den Haag  

Track en trace barcodenummer  Postcode geadresseerde  

 2500 EA Den Haag  

Je kunt de status van dit aangetekende poststuk volgen op:  

www.postnlpakketten.nl/klantenservice/tracktrace  of via de 
link Track en Trace op Insite  

Als de handtekening van de ontvanger beschikbaar is krijg je in het detail scherm van de zending een oranje balk 

met de tekst “Handtekening Tonen”. Wanneer je op die balk klikt zie je de handtekening van de ontvanger. De 

gegevens van dit aangetekende poststuk blijven een jaar na verzending zichtbaar.  


