10 maart 2014

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in
de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. B en W zijn
voornemens om nieuwe gegevens van verblijf en adres van deze personen op te nemen, volgens
de procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW).
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend
adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de
sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.
Het betreft de volgende personen:
Naam
Geboren
Mevr. M. Felicia
24-09-1962
Dhr. R.M. Simson
04-04-1966

Geboorteplaats
Los Hidalgos, Dominicaanse Republiek
Paramaribo, Suriname

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact
op met de Gemeente Almere via tel. 14 036 of mail info@almere.nl.
Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande
personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming’.

Uitgeschreven uit de gemeentelijke basisregistratie

Het college van B en W maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente
Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend,
volgens artikel 48 en 83 van de wet BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland wonen.
Het betreft de volgende personen:
Naam
Geboren
Mevr D. Gerards en kinderen 05-01-1976
Mevr. M.A. Hibbeler en kind 10-01-1990
Dhr. M.J. Faber
19-08-1968
Mevr. J.H.M. Wagenaar
24-02-1970
Dhr. M.F. Qari
26-02-1982
Dhr. D.M. Hilt
05-06-1989
Dhr. A. Afrifa
08-08-1952
Dhr. J. Brouwen
08-08-1957
Dhr. Y. Kwakkel
27-12-1989
Mevrouw. H. Irakoze
25-12-1978
Mevrouw Q. Wang
16-05-1989
Dhr. V.N. Nguyen
14-07-1983
Dhr. K.J.C. van Vliet
22-07-1992

Geboorteplaats
Uitgeschreven per
Amsterdam
03-02-2014
Almere
03-02-2014
Amsterdam
04-02-2014
Bocholtz
06-02-2014
Amsterdam
06-02-2014
Amsterdam
06-02-2014
Kumasi, Goudkust 06-02-2014
Noordoostelijke Polder 06-02-2014
Almere
06-02-2014
Rumonge, Burundi 06-02-2014
Meihua, China
06-02-2014
Hung Son, Viëtnam 06-02-2014
Almere
06-02-2014

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per
mail: info@almere.nl

