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Naamgeving openbare ruimte

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de
afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:
-

In Almere Hout tracé Frederik van Eedenweg te verlengen.

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen. Het is voor burgers mogelijk om
digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de
gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als
organisatie/advocaat kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient u gebruik te
maken van eHerkenning.
Tevens kan een bezwaarschrift per post worden ingediend.
Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan de bezwaarschriftencommissie, Postbus
200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een
omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en
de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde
spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.
Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De
ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd.
Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox
van MijnOverheid vindt u op www.mijnoverheid.nl.
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