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Stichting Boogbrug Vianen tegen Nederland

Geachte heer Van Sijl,

lk verwijs naar uw verzoekschrift dat werd ingediend op L mei 2014 en geregistreerd onder
bovenvermeld nummer.

Hierbij informeer ik u dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zittend als
afleensprekende rechter (1. L6pez Guerra bijgestaan door een rapporteur in overeenstemming met
Artikel 24 5 2 van het Verdrag), tussen 28 augustus 2014 en 11 september 201.4 besloten heeft om
uw verzoekschrift, dat onder het bovenvermelde nummer geregistreerd staat, niet-ontvankelijk te
verklaren. De schriftelijke uitspraak is gedaan op laatstgenoemde dag.

Gezien alle informatie waarover het Hof beschikt, en voorzover de aangelegenheden
waarover geklaagd wordt binnen zijn competentie vallen, was het Hof van mening dat niet aan de in
de Artikelen 34 en 35 van het Verdrag neergelegde vereisten voor ontva nkelijkheid is voldaan.

Deze beslissing is definitief en niet vatbaar voor beroep bij de Grote Kamer van het Hof of bij
enige andere instantie. De Griffie is niet in staat om u nadere details te verstrekken over de
beslissing van de alleensprekende rechter. U zult derhalve geen verdere correspondentie van het
Hof ontvangen met betrekking tot deze zaak en, overeenkomstig de instructies van het Hof, zal het
dossler 66n jaar na de datum van de beslissing van de alleensprekende rechter worden vernietigd.

Deze mededeling geschiedt krachtens Artikel 52A van het Huishoudelijk Reglement van het
Hof.

Agnes van Steijn
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