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de gemeenteraad van de gemeente Oudewater Bestuursrecht 

Postbus 100 

3420 DC Oudewater 

bezoekadres 

Vrouwe Justitiaplein 1 

3511 EX Utrecht 
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zaaknummer UTR 22 / 3965 BESLU V243 

zaaknr.Z/22/048316 Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. Wit u 

slechts één zaak in uw brief 

het beroep vanf ‘e Oudewater h (geanonimiseerd)

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer UTR 22 /3965 BESLU V243 deel ik u het volgende mee. 

Het beroep zal door een enkelvoudige kamer worden behandeld. Dat betekent dat het beroep op een 

zitting van de rechtbank door één rechter wordt behandeld. Deze zitting is op maandag 13 februari 

2023, om 9.00 uur in Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1. De rechter die de zaak op de zitting behandelt is 

m 

De naam van de rechter is nog niet definitief. Het 

toegedeeld. De uiteindelijke toedeling vindt name 

(geanonimiseerd)

zijn dat uw zaak nog aan een andere rechter wordt 

vlak voor de zitting plaats.   

X _ Als uw zaak nog aan een andere rechter wordt toegedeeld. krijgt u daarvan uiterlijk 2 

werkdagen voor de zitting bericht. Als u geen nader bericht ontvangt, wordt uw zaak behandeld door de 

hiervoor genoemde rechter. 

0 De definitieve naam van de behandelend rechter kunt u vanaf twee werkdagen voorafgaand aan 

de zitting vinden op www.rechtspraak.nl. 

De behandeling van het beroep op de zitting duurt ongeveer 45 minuten. 

Aanwezigheid 

De rechtbank kan het beroep en het verdere verloop van de procedure alleen met partijen bespreken als 

die op de zitting aanwezig zijn. De rechtbank raadt u daarom aan naar de zitting e gaan. 

U mag getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oproepen om op de zitting te 

verschijnen. Oproepen doet u met een aangetekende brief of door een deurwaarder in te schakelen. Als u 

overgaat tot het meenemen of oproepen van getuigen of deskundigen, dan moet u dat uiterlijk tien 

dagen vóór de zitting schriftelijk aan de rechtbank en aan de andere partij(en) meedelen. U moet daarbij 

de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen vermelden. Deze getuigen en deskundigen     
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kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reïs- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechtbank is 

niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te horen. 

U kunt tot tien dagen vóór de zitting nog nieuwe stukken naar de rechtbank sturen. Als u op een later 

tijdstip nog stukken naar de rechtbank stuurt, kan de rechtbank beslissen om bij de beoordeling van het 

beroep geen rekening te houden met die stukken. 

Splitsing/Voeging 

Als het beroep samen met andere procedures wordt behandeld (voeging) of is gesplitst in verschillende 

onderdelen dan heb ik u hierover bericht gestuurd. Zo niet, dan heb ik een brief daarover bij deze 

uitnodiging gevoegd. 

Uitspraak 

Ter zitting zal worden meegedeeld wanneer de uitspraak in het openbaar zal worden gedaan. Mogelijk 

wordt de uitspraak bij vervroeging uitgesproken. De rechtbank kan ook direct ter zitting mondeling 

uitspraak doen. De uitspraak of het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak wordt u in elk geval 

toegezonden. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

ier 

Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw chiënt worden, voor zover nodig. oor een goede procesvoering venwerktin de 

registratiesystemen van de Rechtspraak   
  

(geanonimiseerd)


