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30 maart 2006
Klachtnr.: 05/0023 1
antwoordbrief
Oproeping inzake J.L. Meijering / C.T. Van Loenen
OPROEPING
Naar aanleiding van de door u ingediende klacht ter zake van het uitblijven van een
strafvervolging tegen C.T. Van Loenen, wordt u in de gelegenheid gesteld te worden
gehoord door een van de leden van het hof, in tegenwoordigheid van de advocaatgeneraal en de griffier.
Daartoe roep ik u op om ter zitting van het hof te verschijnen op vrijdag 28 april 2006
te 10:40 uur in het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden.
U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of een daartoe bij bijzondere volmacht
schriftelijk gemachtigde. U kunt om toevoeging van een advocaat verzoeken aan de
Raad voor Rechtsbijstand, indien u niet in staat bent de kosten van een advocaat te
dragen.
-

-

Graag verneem ik binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven of u al dan niet in
de raadkamer van het Gerechtshof op vrijdag 28 april 2006 zult verschijnen. U kunt
dit door middel van bijgevoegd schrijven kenbaar maken.
Voor de goede orde wijs ik u erop dat u niet verplicht bent om bij de behandeling van
uw klacht aanwezig te zijn.
Daar er geen afschriften worden verstrekt bestaat er de mogelijkheid de stukken in te
zien. Indien u de stukken wenst in te zien, dient u telefonisch contact op te nemen met
de griffier.
De griffier,
mw J. van der Laan

