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Straatnaamgeving de Grassen
Het college van b. en w. heeft op 11 december 2018 een besluit genomen over straatnaamgeving in
de buurt de Grassen.
De aan te leggen straten in deze buurt hebben de namen Kortgras, Baardgras, Honinggras,
Speelgras, Schaduwgras, Borstelgras, Kuilgras, Liesgras en Strekgras gekregen.
Op grond van de artikelen 3.40 en 3.41 van de algemene wet bestuursrecht treedt dit besluit
onmiddellijk in werking.
Bent u het niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u als belanghebbende bezwaar maken. U doet dat voor
20 februari 2019. Dit doet u zo:
Stuur ons vòòr 20 februari een brief waar de volgende informatie in staat:
- De datum waarop u de brief verstuurt
- Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
- Het besluit waarmee u het niet eens bent. U kunt hiervoor een kopie meesturen van dit artikel.
Waarom u het niet eens bent met het besluit
- Uw handtekening
U kunt uw brief op 2 manieren versturen:
1. Via het formulier op onze website. Kijk op www.houten.nl bij ‘Digitaal loket’. U logt in met uw
DigiD. Dat is dan meteen uw digitale handtekening.
2. Via de post. Stuur uw brief naar dit adres:
Gemeente Houten, college van b. en w., Postbus 30, 3990 DA Houten
U wilt niet wachten
Als u bezwaar maakt, verandert dat nu niets aan ons besluit. Kunt u niet wachten totdat wij over uw
bezwaar beslissen? Dan kunt u de rechter vragen om meteen een voorlopige voorziening toe te
kennen. Dit is een tussenoplossing, totdat de gemeente het bezwaar heeft behandeld.
Wilt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening? Dan schrijft u een brief naar de Rechtbank
Midden-Nederland.
Let op: U kunt dit alleen aan de rechter vragen als u óók bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt.
Schrijf in uw brief waarom het zo belangrijk is dat de rechter meteen beslist. Stuur de brief naar dit
adres:
Rechtbank Midden-Nederland, Vrouwe Justitiaplein 1
Postbus 16005
3500 DA Utrecht
U kunt uw brief ook digitaal indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen met DigiD via het volgende
adres: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan het indienen van uw brief zijn kosten verbonden,
ook als u het digitaal indient.
Besluit inzien
De officiële bekendmaking van het besluit vindt u op www.houten.nl/bekendmakingen. Om het
document (digitaal) te kunnen inzien maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies bij
product ‘inzien/informatie documenten’) of via (030) – 63 92 611.

