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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

VIII

29 april 2008

mw. I.B. Elgershuizen, telefoon 038 499 83 26

Aanpassing spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost op grond van de Wet Ambulancevervoer
en vergunningverlening Tubbergen en Vroomshoop.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 april 2008, kenmerk 2008/0055566.

Bekendmaking
Op grond van de Wet Ambulancevervoer stellen Gedeputeerde Staten van Overijssel een spreidingsplan voor ambulancevervoer in de provincie vast.
Met ons besluit van 15 april 2008, kenmerk 2008/0055566, hebben wij het spreidingsplan
ambulancezorg van Ambulance Oost definitief vastgesteld.
Het definitieve spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost ziet er schematisch als volgt uit:
standplaats
Almelo

aantal ambulances
5

Enschede

6

Haaksbergen

1

Hengelo

5

Markelo

1

Nijverdal

1

Oldenzaal

2

Tubbergen

1

Vroomshoop
totaal

1
23

Genoemd besluit ligt tot en met 29 mei 2008 ter inzage in het provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot en met 29 mei 2008 een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 888 44 44).
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d.
de gronden van het beroep.
Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden
overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die
bij het besluit is vermeld of tot de Rechtbank te Zwolle.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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