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TER INZAGE LEGGING 
 
APV & Bijzondere wetten 
 
 
Evenementen e.d. 
Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van 
een evenement: 
Kenmerk Locatie Naam evenement Omschrijving evenement Periode evenement Dd ontvangst 
140466 Tureluurweg Tijdrit Almere Recreatief evenement voor wielrenners, 

triatleten. 
15 maart 2014 t/m 29 maart 
2014 

11 februari 2014 

133719 Almeerderzand Libelle Zomerweek Combinatie van entertainment, 
beleving en shoppen voor vrouwen 
tussen de 20 en 60 jaar. 

12 mei 2014 t/m 18 mei 2014 23 oktober 2013 

 
 

Informatie ter inzage 
De aanvra(a)g(en) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het 
Stadhuis. 
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een belanghebbende, naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden 
gericht aan: de Burgemeester / Burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, onder vermelding van het 
kenmerk, Postbus 200, 1300 AE Almere. 
 
De ter inzage liggende aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak of nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de balie 
Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere, bereikbaar via telefoonnummer 14 036. 
Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://gemeente.almere.nl. 
Meer informatie? http://gemeente.almere.nl. 
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BESLUITEN 
De Burgemeester / Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is ingetrokken: 
 
Standplaats (intrekking aanvraag of wijziging) 
Intrekking aanvraag of wijziging van een standplaatsvergunning ingevolge” artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):  
Kenmerk Locatie Omschrijving  Dd besluit 
140452 Centrum Almere stad  Collecte en standplaats voor het werven van donateurs 11 maart 2014 

 
Informatie beschikking 
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. 
Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan De Burgemeester / Burgemeester en wethouders van Almere, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, 
Postbus 200, 1300 AE  Almere. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaren bestaan. 
Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder 
vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. 
 
De besluiten zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak of nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de balie Vergunningen, 
Toezicht & Handhaving in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere, bereikbaar via telefoonnummer 14 036. 
Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://gemeente.almere.nl. 
Meer informatie? http://gemeente.almere.nl. 
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