Stichting Horst en Weide
Donklaan 23, 2254 AA Voorschoten,
tel. 071 – 5613043, e-mail: wjkeurs@gmail.com

SGR 14 / 2500 WABOA
Voorschoten, dinsdag 12 mei 2015.
Aan het Secretariaat van het Klachtenbureau
van de president van de rechtbank Den Haag,
t.a.v. mr. H.J. van Dijk, klachtenfunctionaris,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Betreft:

uw brief d.d. 6 mei 2015 (kenmerk UIT KL 855)

Zeer geachte mevrouw/mijnheer Van Dijk!
Vorige week zaterdag ontvingen wij uw hierboven bedoelde brief, waarin u ons laten weten dat u onze brief van 4
mei 2015 (kenmerk SGR 14 / 2500 WABOA) aan de president van de rechtbank als ‘klachtbrief’ behandelt.
Wij hechten eraan u te laten weten, dat wij de president met onze brief primair hebben willen laten weten dat wij
hoopten dat hij de overbelasting van de rechtbank zal weten te verminderen in het belang van een goede
rechtsgang van de zaken die de rechtbank behandelt. Het was zeker niet onze bedoeling aan de overbelasting bij
te dragen.
Voor zover wij klachten hadden over de processuele gang van zaken bij de behandeling van ons beroep tegen de
vergunning van B&W van Voorschoten voor “het herstellen en aanpassen van de kasteeltuin van kasteel
Duivenvoorde”, hebben zowel de griffier als de rechter ons daarvoor al hun excuses aangeboden.
De behandeling van onze brief van 4 mei jl. verder met vertrouwen aan u overlatend, maar 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

C.H. Krantz,
bestuurslid

namens dezen:
W.J. ter Keurs, bestuurslid
Cc

Mr. M.A. van de Laarschot, president van de rechtbank Den Haag,
mr. D. Biever, lid enkelvoudige kamer, en A. Jansen, griffier;
Mw. Dr. A. de Vries, directeur Stichting Duivenvoorde;
Mw. drs. A. Vriesendorp-Dutilh, voorzitter Stichting Duivenvoorde;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten;
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