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Vergaderingen volgen

Alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen zijn te volgen  
via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl. Of kijk op  
RTV Purmerend via kanaal 1390 (KPN) of kanaal 36 (Ziggo).

Uitzending gemist? Je kunt de vergaderingen ook terugkijken
in het Politiek Portaal.

Bekendmakingen Gemeente Purmerend publiceert de uitgebreide versies van de bekendmakingen op purmerend.nl/bekendmakingen. U kunt zich daarnaast abonneren op een e-mailservice via 
www.overheid.nl/attenderingsservice. U krijgt dan een mail als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt.

TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘TORENMOLEN 9, 2022’ 
Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het 
ontwerp van het bestemmingsplan ‘Torenmolen 9, 2022’ ter inzage wordt 
gelegd. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden 
opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatie-
ve milieueffecten heeft.

Zakelijke inhoud
Het bestemmingsplan ‘Torenmolen 9, 2022’ geeft na vaststelling een 
planologische regeling voor de realisatie van 40 woningen (21 gestapelde 
sociale huurwoningen, 14 gestapelde middeldure huurwoningen en 
5 rijtjeswoningen in de vrije sector) en bijbehorende parkeerplaatsen aan 
de Torenmolen in Overwhere-Noord. Deze ontwikkeling past niet in het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Overwhere Noord 2012’. Het 
ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een 
verbeelding. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.
BPTORENMOLEN92022-on01) ligt met ingang van maandag  
29 augustus 2022 tot en met maandag 10 oktober 2022 ter inzage.  
Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken via de landelijke voorziening 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u niet in de gelegenheid de stukken op 
deze website te bekijken? Ze kunnen u worden toegezonden of u kunt ze 
in aanwezigheid van een betrokken ambtenaar op het stadhuis digitaal 
inzien na het maken van een afspraak. Neemt u hiervoor contact op met 
mevrouw S. Koot van het Omgevingsteam per e-mail (s.koot@purmerend.
nl o.v.v. ‘Torenmolen 9, 2022’) op telefoonnummer 0299 452 452.

Reactiemogelijkheid 
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk 
of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan 
de gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. 
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na 
het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met het 
mevrouw S. Koot van het Omgevingsteam (via telefoonnummer  
0299 452 452). U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen via  
www.purmerend.nl/zienswijze. U moet hiervoor een DigiD-account 
hebben. De op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere 
besluitvorming.
 

TERINZAGELEGGING ONTWERPUITWERKINGSPLAN  
“BAANSTEE-NOORD, KAVEL 13A EN 13B – 2022” MET  
BEELDKWALITEITSPLAN 
Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het ont-
werp van het uitwerkingsplan “Baanstee-Noord, Kavel 13A en 13B – 2022” 
ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld, aangezien de uitwerking geen belangrijke negatieve mi-
lieueffecten heeft. Tevens ligt een ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter inzage 
dat betrekking heeft op hetzelfde gebied als waarvoor het uitwerkingsplan 
is opgesteld.

Zakelijke inhoud
Het uitwerkingsplan beoogt na vaststelling een uitwerking en plano-
logische regeling te geven voor twee kavels op het bedrijventerrein 
Baanstee-Noord, ter plaatse bekend als 13A en B. Deze kavels liggen aan 
weerszijden van de Westerweg, tegen de N244 aan. In het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan “Bedrijvenpark Baanstee-Noord” is hier een 
globale bestemming op gelegd die in een nadere uitwerking dient te wor-
den geconcretiseerd. Dit geschiedt in het uitwerkingsplan. Dit bestaat uit 
een toelichting, planregels en een verbeelding.

Voor deze kavels is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan bevat, 
naast de voor een beeldkwaliteitsplan gebruikelijke regels over de bebou-
wingsopzet, materiaalgebruik, dakvormen en reclame-uitingen, aanvullen-
de regels die gericht zijn op duurzaamheid en circulariteit. Dit plan dient 
door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Terinzagelegging 
Het ontwerp van het uitwerkingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.
UPBANOKAVEL13AB-on01) alsmede het ontwerp van het 
beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 29 augustus tot en met 10 
oktober 2022 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is te raadplegen 
via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, het ontwerp-
beeldkwaliteitsplan staat hier niet op. U kunt dit ook opvragen via 
m.deinum@purmerend.nl of via telefoonnummer 0299 452 452. 
De stukken worden u dan toegezonden. 
De stukken kunnen ook in aanwezigheid van een betrokken ambtenaar op 
het stadhuis digitaal worden ingezien na het maken van een afspraak via 
m.deinum@purmerend.nl of telefonisch via 0299 452 452.

Reactiemogelijkheid 
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk 
of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen voor wat betreft 

het uitwerkingsplan worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. 
Zienswijzen gericht tegen het beeldkwaliteitsplan kunnen worden gericht 
aan de gemeenteraad van Purmerend, onder hetzelfde adres. Degenen die 
een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van 
een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer M.C. Deinum 
van het Omgevingsteam, (via telefoonnummer 0299 452 452. U kunt 
uw zienswijze ook digitaal indienen, via www.purmerend.nl/zienswijze. 
Hiervoor heeft u een DigiD-account nodig. De tijdig ingediende schriftelijke 
en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uit onderzoek door team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande perso-
nen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij ingeschreven stonden. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft 
besloten om de onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) wegens vertrek uit Nederland:

Naam Geboren op Uitgeschreven  Uitgeschreven
  naar op
Ouchene, S. 19-08-1987 Onbekend 21-07-2022
Zeilstra, R.  06-09-1996 Onbekend 21-07-2022

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben 
dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) 
meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag 
of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kan 
worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. 
Wij verzoeken daarom iedereen die op de hoogte is van het huidige adres 
van (één van de) bovenstaande personen contact op te nemen met team 
Burgerzaken via 0299 452 452.

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de volgende huis-
nummers vast te stellen:

• Helsinkihaven 3A t/m 3Q, behalve I en O te Purmerend in Purmerend  
(op 15-08-2022, besluitnummer 1564416)

• Nekkerweg 4A te Noordbeemster (op 17-08-2022, besluitnummer 
1572424)

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe 
u dat kunt doen. 

Zie vervolg bekendmakingen 
op pagina 8

Raadsnieuws
Uitgave van de Gemeenteraad Purmerend  

25 augustus 2022

Elke maand neemt de gemeenteraad 

besluiten over voorstellen van het college 

van burgemeester en wethouders. 

Dit wordt eerst besproken in een 

commissievergadering.

Agenda
31 augustus: commissie Maatschappelijk 
1 september: commissie Ruimte
7 september: commissie Algemeen 
en Maatschappelijk 
15 september: gemeenteraad

Tijdstip: 20.00 uur. Locatie: raadzaal 
Stadhuis, Purmersteenweg 42. 
Agenda en stukken worden twee weken 
voor de commissies en één week voor de 
raadsvergadering gepubliceerd: 
raad.purmerend.nl (Politiek Portaal). 

Inspreken bij een commissie over een 
agenda-onderwerp?  Neem hiervoor contact 
op: griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713.

Contact met de raad
Raadsleden en commissieleden zijn 
bereikbaar voor uw vragen of ideeën. 
Contactgegevens: raad.purmerend.nl

Hoe werkt het?
De raad besluit elke laatste donderdag 
van de maand over voorstellen van het 
college van burgemeester en wethouders, 
initiatieven van politieke fracties of over een 
burgerinitiatief. Voordat de raad een besluit 
neemt, worden de voorstellen besproken in 
een commissievergadering.

GemeenteraadPurmerend
Raadpurmerend
raadpurmerend

Commissie Maatschappelijk op 31 augustus 2022  
 
Woensdag 31 augustus is er de eerste commissie na het reces van de gemeenteraad. 
De extra commissie Maatschappelijk bespreekt de inhuur van het Van der Valk Hotel in Zuidoostbeemster door het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van statushouders. Statushouders zijn asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit nareizigers (gezinsleden, ook kinderen, van mensen met een 
verblijfsvergunning) en statushouders. De fracties PVV en Gemeentebelangen Purmerend hebben na de bekendmaking hiervan om 
een extra vergadering gevraagd. Dit verzoek werd gesteund door meerdere andere fracties.
 

Commissie Ruimte op 1 september 2022
 
Donderdag 1 september vergadert de commissie Ruimte vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis over verschillende 
onderwerpen: 

Lichtmasten bij voetbalvereniging Zuidoostbeemster 
De gemeenteraad wordt gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het plaatsen van acht lichtmasten 
van 15 meter hoog bij de voetbalvelden van de voetbalvereniging Zuidoostbeemster. Deze masten maken het mogelijk om in de 
herfst en winter langer buiten te trainen.  Het bestemmingsplan laat echter alleen masten tot 12 meter toe. De masten van 12 
meter hoog blijken lichthinder te veroorzaken op de nabijgelegen provinciale weg N244. De lichthinder wordt tot een minimum 
beperkt met masten van 15 meter. 

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte gaat over het beheer van het groen, wegen, kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, 
steigers etc.), speeltoestellen, straatreiniging en straatmeubilair. In het beheerplan staat wat de gemeente hiervoor gaat doen 
en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Het doel is om het beheer te verhogen van C-niveau (lees: sober tot voldoende) 
naar B-niveau (voldoende) en te werken aan klimaatadaptatie en duurzaamheid, toegankelijkheid, leefbaarheid, veiligheid en 
innovaties. 

Bespreeknotitie over stikstofmaatregelen 
De fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij maakt zich ernstig zorgen over het Rijksbeleid over de stikstofmaatregelen. 
De maatregelen hebben, naar de opvatting van de fractie, grote maatschappelijke, economische en sociale gevolgen voor 
het platteland. Daarom heeft de fractie een bespreeknotitie aangeleverd, met als doel om als raadsfracties te komen tot een 
gezamenlijke raadsbrief aan de provincie Noord-Holland.

De vergaderingen zijn vanaf 20.00 uur live te volgen via https://raad.purmerend.nl  of via RTV Purmerend.

Wees alert 

en geniet van  

een heerlijke  

vakantie

 TIPS
Digitaal veilig  
op vakantie!

Laat cybercriminelen niet weten dat u op  
vakantie bent door dit op Social Media te  
melden. Hebt u leuke vakantiekiekjes? Deel 
deze pas op Social Media als u terug bent  
van vakantie. 

 Deel niets op Social Media

Maak geen gebruik van een gratis open wifi-
netwerk verbinding tijdens uw vakantie.  
Vraag het hotel, vakantiehuis of de camping 
naar hun beveiligde wifi-netwerk. 

 Gebruik geen gratis wifi-netwerk

Gebruik voor internetbankieren op vakantie 
alleen uw smartphone waarop u de app van uw 
bank hebt geïnstalleerd. Deze in combinatie 
met 4G zorgt voor een veilige verbinding. 

 Doe bankzaken op uw eigen mobiel

Krijgt u een bericht van iemand die zegt  
een familielid te zijn? Wees alert! Criminelen 
doen zich vaak voor als een bekende en  
vragen om geld.

 Wees alert, check berichten

Wees voorzichtig met uw reisdocumenten.  
Geef nooit uw identiteits bewijs af! Wordt er  
om een kopie gevraagd? Geef dan een 
eigen kopie waarin u overbodige gegevens 
onleesbaar hebt gemaakt.

 Geef nooit uw identiteitsbewijs af

Het YourChoice-gerecht van Brasa Bar & Kitchen Purmerend
In juli en augustus staat er bij acht kopgroeprestaurants in Beemster en Purmerend een YourChoice-gerecht op de kaart: een maaltijd waarbij duurzame en gezonde ingrediënten 
centraal staan. Dit zijn bijvoorbeeld gerechten met minder vlees of vegetarische gerechten die bereid zijn met lokale producten. Deze week zetten we het gerecht van Brasa Bar  
& Kitchen in het zonnetje. Boris werkt daar in de bediening en vertelt: ‘Wij hebben voor de egg burrito gekozen. Het is een duurzaam gerecht van lokale leveranciers dat daarnaast ook 
weinig vlees bevat. Wij serveren hem graag dus kom snel langs!’ Ga voor meer informatie naar purmerend.nl/yourchoice.

Vorige week is het regenboogkunstwerk 
bij de fietstunnel hersteld. Het kunstwerk 
van kunstenaar Dominic Brown van 
Modern Murals werd helaas eind 2021 
door vandalen vernield. Er waren stukken 
afgescheurd. Het was de bedoeling dat 
het kunstwerk dit voorjaar al zou worden 
hersteld, maar er waren problemen met 
de temperatuur. Het moet consistent 
minstens 10 graden celsius zijn, ook 
’s nachts. Daarna waren er ook wat 
problemen met de leverancier van de 
materialen.

Regenboogkunstwerk fietstunnel 
bij treinstation hersteld

Uiteindelijk is het kunstwerk pas in juli en 
augustus in etappes hersteld. Er is een 
bestendiger materiaal en lijm gebruikt 
om te voorkomen dat het nogmaals eraf 
gerukt kan worden.

Tijdelijke opvang statushouders in 
Van der Valk hotel Zuidoostbeemster
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers) heeft de gemeente afgelopen 
dinsdag 16 augustus 2022 geïnformeerd 
over de tijdelijke opvang voor ongeveer 
100 statushouders in Van der Valk Hotel 
Purmerend in Zuidoostbeemster. Het 
COA heeft hiervoor een huurovereen-
komst gesloten met Van der Valk voor zes 
maanden, vanaf 1 september 2022. Dit 
nieuws heeft ons als gemeente verrast. De 
gemeenteraad en de directe buren van het 
hotel zijn geïnformeerd.

De afgelopen weken heeft iedereen in de 
media kunnen lezen en zien dat de over-
volle opvanglocaties van het COA te maken 
hebben met schrijnende situaties. Er zijn 
snel extra noodopvanglocaties nodig omdat 
statushouders, mensen met een verblijfs-
vergunning die in Nederland mogen blijven, 
niet kunnen doorstromen. Het COA zoekt 
naar noodoplossingen om de situatie te 

verbeteren. Deze afspraak van het COA met 
Van der Valk voor hotelopvang van 1 sep-
tember 2022 tot en met februari 2023, kan 
voor de korte termijn de druk iets vermin-
deren. Het COA heeft landelijk met meer-
dere Van der Valk-Hotels afspraken gemaakt 
voor hotelopvang.
Ondanks alle vragen die u en het college 
over deze noodoplossing hebben, is er ook 
begrip voor het zoeken naar oplossingen 
door het COA. Het college legt de komende 
tijd vragen en praktische zaken voor en blijft 
met hen in gesprek. Daarbij wordt aandacht 
gevraagd voor de veiligheid en de informa-
tievoorziening richting de buurtbewoners 
de komende tijd. Buurtbewoners kunnen bij 
het COA terecht met eventuele vragen of 
zorgen over de opvang. Op purmerend.nl/
hotelopvang vindt u meer informatie en 
veelgestelde vragen en antwoorden. Staat 
uw vraag er niet tussen? Neem dan contact 
op met het COA via www.coa.nl.



MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEU  

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende
    instanties
18  Koemarkt 17,  Starten  M2022- Gemeente 
augustus 1441DA  activiteiten 0074 Purmerend 
2022 Purmerend   
18  Zuiderweg 47, Veranderen  M2022- OD IJmond 
augustus 1461GD  activiteiten 0076  
2022 Zuidoost- 
 beemster

 
Op purmerend.nl/bekendmakingen zijn het aanvraagformulier en 
het besluit van omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie 
toegevoegd.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Locatie Project/activiteiten
15 augustus 2022
Hendricus de Goedeweg 70,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1462MX Middenbeemster rechter zijdakvlak van de woning
Suze Groenewegstraat 29,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1442NA Purmerend voordakvlak van de woning
16 augustus 2022
Gors diverse locaties  het kappen van 29 houtopstanden 
te Purmerend 
Pascalstraat 10,  het opslaan van kunststof afval in 
1446TX Purmerend bestaande panden
Nieuwstraat 80,  het renoveren en splitsen van de 
1441CN Purmerend woning in 2 zelfstandige   
 woonruimten
17 augustus 2022
Persijnlaan 98,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1447RD Purmerend voordakvlak van de woning
18 augustus 2022
Schoofstraat 2 te Purmerend het plaatsen van een dakkapel op het  
 voordakvlak van de woning
19 augustus 2022
Gangeslaan 17,  het realiseren van een gevelwijziging 
1448BH Purmerend en het plaatsen van kunststof   
 kozijnen
21 augustus 2022
W. v.d. Brinkstraat 77,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1444HC Purmerend voordakvlak van de woning

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.  
Wel kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met het  
Omgevingsteam via 0299 452 452.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER

Locatie Project/activiteiten
16 augustus 2022
Klaproos 14, 1441VB Purmerend het in gebruik nemen van een   
 dakterras
Helsinkihaven 3A tm 3H,  3J  het oprichten van een kantoorpand 
tm 3N en 3P tm 3Q,  
1448KP Purmerend 
Pinksterbloem 18,  het realiseren van een dakopbouw en 
1441RK Purmerend een dakkapel aan de voorzijde van de  
 woning
Middenweg thv nr 10,  het vervangen van een brug door een 
1463HA Noordbeemster dam met duiker
Kruidenierspeerstraat 9,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1461JE Zuidoostbeemster voordakvlak van de woning
Monteverdistraat 63,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1447NC Purmerend voordakvlak van de woning
Speenkruid 9,  het vervangen van de bestaande 
1441XA Purmerend houten kozijnen door kunststof 
 kozijnen
Middenweg 30a,  het tijdelijk inrichten van een opslag- 
1463HB Noordbeemster en ketenterrein ten behoeve van  
 werkzaamheden aan de N243
17 augustus 2022
Zuiderweg 63,  het ophogen van het terrein 
1461GE Zuidoostbeemster 
Nekkerweg 4A,  het bijgebouw gebruiken als 
1463LA Noordbeemster ondergeschikte woning
22 augustus 2022
Weidegangweg 34,  het plaatsen van een dakkapel op het 
1462LR Middenbeemster voordakvlak van de woning
Noorderpad 19a,  het realiseren van een aanbouw met 
1461CC Zuidoostbeemster opbouw en het vervangen van een  
 vrijstaande schuur
Narcissenstraat 20,  het verwijderen van een draagmuur 
1441HN Purmerend 
Burlatstraat 8,  het plaatsen van een dakkapel op het 

1461HC Zuidoostbeemster voordakvlak van de woning

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe 
u dat kunt doen. 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Locatieadres Project/activiteiten
19 augustus 2022
Breedstraat 15 en 19,  het verbouwen van de bestaande 
1441CB en St. Nicolaassteeg  winkels en het nieuwbouwen van 
11A tm 11F, 1441CE Purmerend 6 appartementen
Primulastraat 5,  het realiseren van een nokverhoging, 
1441HA Purmerend het plaatsen van een dakkapel op het  
 voordakvlak van de woning en het  
 doorbreken van een draagmuur op  

 de begane grond

BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan eerst 
telefonisch contact met ons op. Misschien komen we samen tot een 
oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl een bezwaarschrift 
indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een 
brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA in 
Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een 
volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De 
voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. 
Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht 
heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij 
deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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