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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

22 juli 2008

dhr. W. Ormel, telefoon 038 499 94 95

Grensbeschrijving grenscorrectie Rijssen-Holten en Wierden.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 1 juli 2008, kenmerk 2008/0086046.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend:
1.

dat zij goedkeuring hebben verleend aan de gelijkluidende besluiten van de gemeenteraden
van Rijssen-Holten en Wierden van respectievelijk 21 april 2008 en 22 april 2008 tot vaststelling van een grenscorrectie tussen beide gemeenten als bedoeld in artikel 3 van de Wet
algemene regels herindeling (Wet arhi);

2.

dat zij, gelet op artikel 2, lid 2 van de Wet arhi, bij hun besluit van 1 juli 2008, kenmerk
2008/0086046, de bij de grenscorrectie behorende grensbeschrijving hebben vastgesteld zoals
onder 4 is opgenomen, onder verwijzing naar de daarbij behorende kaart;

3.

dat ingevolge artikel 1, onder h van de Wet arhi de ingangsdatum van de grenscorrectie op
1 januari 2009 is bepaald;

4.

dat de grensbeschrijving luidt als volgt:
van de gemeente Wierden gaan over naar de gemeente Rijssen-Holten de volgende kadastrale
percelen: sectie F, de nummers 3011, 3013 en 2579; sectie E, de nummers 8560, 8562, 8561,
8186, 9237 (ged.), 7158 (ged.), 8464, 8463, 4883, 4884, 4885, 7140, 8465, 7438, 7755,
7156, 7155, 7142, 7144, 7146, 202, 196, 8180, 7135, 7136 en 7138;
van de gemeente Rijssen-Holten gaan over naar de gemeente Wierden de volgende kadastrale
percelen: sectie B, de nummers 9474, 8371, 8372, 8373, 9462, 9463, 3970, 9156, 9175,
9176, 9315, 9323, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9167, 9168, 9166, 9185, 9193,
9321, 9322 en 9443.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

N.B.
Binnen zes weken ingaand op de dag na de publicatie in het Provinciaal blad kunt u tegen dit besluit
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.
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Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden
overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot het team Openbaar Bestuur van
de provincie Overijssel, telefoon 038 499 93 90, 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 van de Rechtbank te Zwolle. In dat geval is extra
griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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