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Hoorn, 30 januari 2023 

 

Onderwerp: beslissing op bezwaar 

 

 

Geachte mevrouw Beets, 

 

Zaaknummer: 1994905 
Bij reactie graag het zaaknummer 

vermelden. 

 

Uw kenmerk: 004G 

Ons kenmerk: CB-3458 

Bijlagen: advies en verslag 

U heeft bezwaar gemaakt namens Stichting We Promise, gevestigd te Hoorn, tegen het besluit van de 

burgemeester van 15 september 2022, met het zaaknummer 1984018, waarbij hij voorschriften en 

beperkingen heeft gesteld aan een door de Stichting We Promise aangekondigde demonstratie op  

17 september 2022. 

 

Hoorzitting 

U heeft op 13 december 2022 tijdens een digitale zitting bij de Commissie Bezwaarschriften uitgelegd 

waarom u het niet eens bent met het besluit. Wij hebben het verslag van de hoorzitting bij deze brief 

gevoegd. 

 

Beslissing op uw bezwaarschrift  

In de bijlage leest u het advies van de bezwarencommissie. Wij nemen dit advies over. Dit houdt in dat uw 

bezwaarschrift gegrond is verklaard.  

 
We komen tot de conclusie dat de bestreden voorschriften en beperkingen niet op deze manier opgelegd 

mochten worden. Daarnaast ontbreekt in het besluit een deugdelijke motivering voor deze voorschriften 

en beperkingen. Dit betekent dat het besluit wordt herroepen voor zover het betreft voorschriften 3, 4, 5 

en 12 en beperkingen 15 en 18.  

 

Vergoeding proceskosten 

Aangezien het bezwaar gegrond is verklaard, worden de proceskosten aan u vergoed. De proceskosten 

zijn begroot op een bedrag van € 1.194 (2 x € 597) en zullen worden betaald op rekeningnummer  

 

 

Vragen? 

U kunt natuurlijk altijd bellen als u vragen heeft of als u het niet eens bent met dit besluit. Belt u dan met 

mevrouw  via . 

 

Beroep 

Bent u het nog steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij 

de rechtbank Noord- Holland, sectie Bestuur,  U heeft hiervoor zes 

weken de tijd. Deze zes weken gaan in op de dag nadat wij dit besluit hebben verstuurd of aan u hebben 

overhandigd. 
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). 

 

In uw beroepschrift moet het volgende staan: 

 • uw naam en adres; 

 • de datum van uw brief; 

 • het besluit waartegen u beroep instelt; 

 • waarom u beroep instelt; 

 • uw handtekening. 

Wilt u als het mogelijk is bij uw brief een kopie van het besluit meesturen? 

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft 

gelden gedurende de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw 

beroepschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u de voorzieningenrechter 

van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de 

termijn beroep heeft ingediend. 

 

Als u in beroep gaat of als u een voorlopige voorziening aanvraagt, moet u griffierecht betalen. U 

ontvangt hiervoor dan automatisch een rekening van de rechtbank. 

   

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

mevrouw drs.  

Teammanager Bestuurs- en Juridische Zaken & Communicatie 

 

Door de digitale afhandeling is deze brief niet ondertekend 

 

 

 

 




