Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te
wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet
meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan
ingeschreven. 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:
Dhr/Mevr

Naam

Geboren

Geboorteplaats

mevr.

E. Demirkan

20-2-1945

Manisa, Turkije

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.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen
Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, over tot
ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken
dat genoemde 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 of naar een specifiek land.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking
‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan
belanghebbenden.
Dhr/Mevr
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

Naam

J.C.A.J. Guanipa
V. Bandor
D. Oláh
C.A. Handem
K. Lalani
Y. Aztout
D. Verhaaff
Z.E.C. Brouwer

Geboren

Geboorteplaats

Uitgeschreven per

23-10-1987
5-8-1992
29-1-1994
21-10-1976
4-7-1983
7-6-1986
9-11-1994
17-12-1992

Curaçao N.A.
Sátoraljaújhely ,Hongarije
Sátoraljaújhely, Hongarije
Gabú, Guinee Bissau
Scarborough, Canada
Naarden
Diemen
Wageningen

Naar

28-10-2014
Onbekend
28-10-2014
Hongarije
28-10-2014
Hongarije
28-10-2014
Onbekend
29-10-2014
Canada
29-10-2014
Onbekend
30-10-2014 Nieuw-Zeeland
30-10-2014
Onbekend

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. De
volledige tekst van de bekendmakingen kunt u vinden op gemeenteblad.almere.nl.

