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Week 6 - 2019: gedoogbeschikking, Biesboschweg 5, Lage Zwaluwe
Op grond waarvan
Het college van de gemeente Drimmelen maakt bekend dat hij:
- een gedoogbeschikking heeft verleend op het ingediende principeverzoek vooruitlopend op het herzien
van bestemmingsplan t.p.v. Biesboschweg 5 in Lage Zwaluwe.
Gedoogbeschikking
Het college van de gemeente Drimmelen maakt bekend dat hij:- een gedoogbeschikking heeft verleend
voor het exploiteren van ligplaatsen in de buitenhaven van Lage Zwaluwe door Jachthaven Crezee BV,
Biesboschweg 5 in Lage Zwaluwe
BEZWAARPROCEDURE
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. De bedoeling is u attent te maken op activiteiten in uw
omgeving. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Deze plannen zijn nog niet
beoordeeld, waardoor ze kunnen wijzigen. Pas na besluitvorming ligt het plan ter inzage.
Verleende vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiertegen bezwaar maken binnen
zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt. Dit kunt u doen bij het bestuursorgaan dat het
besluit genomen heeft (de datum van de bekendmaking is de datum waarop de aanvrager de vergunning
heeft ontvangen en niet de datum van deze publicatie).
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten: naam en adres
van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit met vermelding van de datum en het
nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van de
reden(-en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen. Het adres voor het indienen van een
bezwaarschrift is: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made.
U kunt ook een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) bij de rechtbank
indienen. Een dergelijk verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – WestBrabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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