Bekendmaking uitschrijvingen
Van inwoners van Gemert-Bakel die vertrekken met onbekende bestemming, proberen we
hun nieuwe adres te achterhalen. Lukt dat niet dan schorten we via de aanduiding ‘Land
onbekend’ het bijhouden van hun persoonsgegevens op. Ze zijn dan geen inwoner in
Nederland meer.
Kennisgeving voornemen tot uitschrijving
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij
volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek
leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de gemeente Gemert-Bakel het voornemen heeft onderstaande personen, op de datum
genoemd bij de betreffende persoon, uit te schrijven.
Datum
26-11-2021
30-11-2021
30-11-2021
30-11-2021

Naam en voorletters
Horváth, K.
Chtioui, N.
Smolarek, A
Kowalska, H.M.

Geboortedatum
24-11-1975
08-03-2001
11-05-1990
01-07-1998

Op basis hiervan hebben deze personen de gelegenheid om, vier weken vanaf de datum
zoals hierboven genoemd, informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. Ontvangt de
gemeente Gemert-Bakel geen nadere adresinformatie, dan beëindigt ze hierna het bijhouden
van de persoonslijst. Het formele besluit tot uitschrijving publiceren we ook op deze wijze.
Het voornemen tot uitschrijving ligt ter inzage in het gemeentehuis.
Bekendmaking besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Gemert-Bakel
onderstaande personen, op de datum genoemd bij de betreffende persoon, uitschrijft.
Datum
21-10-2021
21-10-2021

Naam en voorletters
Al-Kupaisy, S.
Gavrilă, F.M.

Geboortedatum
01-04-1962
04-10-1982

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van
de bekendmaking bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. In het
bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u
het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift
schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is, voegt u een kopie
van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.
Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en
hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. De rechtbank brengt kosten in rekening voor de behandeling van een
dergelijk verzoek (griffierecht). U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een
bezwaarschrift hebt ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan
de voorzieningenrechter.

