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onderwerp

Verordening Cultuurhistorie Gelderland
INTREKKING
Subsidieverlening voor restauratie Bouwhofmolen Ugchelen, gemeente Apeldoorn.

Geachte heer/mevrouw,
Bij schrijven van 21 november 2002, nummer RE2002-58261, is aan u onder voorwaarden
subsidie verleend tot een maximum van € 10.400,--.
Aanvragen, waarop met ingang van de in artikel 22, tweede lid, bedoelde datum nog niet is
beslist, worden met ingang van die datum geacht aanvragen te zijn op grond van deze
verordening.
( zie artikel 18 van de Verordening Cultuurhistorie Gelderland )
Onlangs ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn een mailbericht d.d. 1 september 2009 dat
de gemeentelijke subsidie is ingetrokken.
Krachtens artikel 10.4 van genoemde verordening, waarin wordt gesteld dat geen provinciaal
subsidie wordt verstrekt indien de gemeente geen subsidie verstrekt, wordt thans het provinciaal
subsidie van € 10.000,-- hierbij ingetrokken.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

drs. H. Steenbergen
teammanager Subsidies WSC

inlichtingen bij

dhr. A. Hueting

telefoonnummer

e-mailadres

post@gelderland.nl

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03

code: $ASQ00749584 / H518

(026) 359 93 07

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde
Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, ter attentie van mevrouw C.J.M.
Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift"
vermelden.
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00.
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl>Loket>Gld.Loket).
U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie
Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale Informatiecentrum via
telefoonnummer (026) 359 93 60.
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kopie:
P&CWSC/C&CH, de heer Th.W.J. Heijdra
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