Nieuwsbrief Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Verzenden nieuwsbrieven.

De
nieuwsbrieven
van
de
Stichting
Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke ontvangt u
t.n.t. zowel digitaal als per post. Het bestuur
heeft besloten de nieuwsbrieven in de toekomst
per mail te versturen. Indien u niet over een
mailadres beschikt ontvangt u de nieuwsbrief
gewoon per post.

Beschikkingen 2011.

De
eerste
betaal-beschikkingen
2011
(goedkeuring betaalverzoek 2011) zijn door DR
verstuurd. U wordt verzocht uw beschikking
goed te controleren en onjuistheden te melden
bij DR. U blijft zelf verantwoordelijk voor een
juiste vermelding.

Bezwaren Dienst Regelingen.

De behandeling van de vele bezwaren neemt
veel tijd in beslag en kost veel energie. Om
budgettaire redenen heeft het bestuur op 6
juni 2012 moeten besluiten om geen nieuwe
bezwaren meer in te dienen. De kosten kunnen
helaas bij lange na niet gedekt worden uit de
bijdragen. Lopende bezwaren zullen worden
afgehandeld tenzij dit teveel tijd in beslag

neemt
en
de
kerntaken
van
de
Gebiedscoordinatie in gevaar komen. (o.a.
jaarlijks
schrijven
van
een
collectief
beheerplan/toelichting) Het indienen van
bezwaren hoort niet tot de kerntaken van de
gebiedscoördinatie. Het bestuur heeft de
volgende opties indien u bezwaar wilt maken:

-u regelt uw bezwaar zelf.
-u verzoekt een adviseur om dit te doen.
-u verzoekt Anton de Wit om dit te doen. U
ontvangt dan rechtstreeks een nota van A. de
Wit.
Dit
gaat
buiten
de
Stichting
Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke om.
Indien lopende bezwaren de uitvoering van de
kerntaken verhinderen, zullen bovengenoemde
opties ook in deze gevallen in beeld moeten
komen. U
wordt daar, indien nodig, tijdig
over ingelicht.
De kerntaken staan beschreven in .de statuten
en in de opdracht van de Provincie Zuid-Holland.
.
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Tips voor het indienen van bezwaar.
-via de site www.drloket.nl kunt u digitaal
bezwaar maken. (inloggen in mijn dossier >
opgeven & aanvragen > bezwaarschrift
indienen)

Duurzaamheidmarkt

Op zaterdag 16 juni 2012 organiseert de
gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
een
duurzaamheidsmarkt op Fort Wierickerschans
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ook de drie
agrarische natuurverenigingen die de Stichting
Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke vormen
(Weide & Waterpracht, Lange Ruige Weide en
de Parmey) zijn daar aanwezig. Heeft u vragen
over duurzaam boeren, dan is de 16e het
moment om die vragen te stellen.

Opening vogelkijkhut Bodegraven.
-indien u bezwaar aantekent via een adviseur
(niet door uzelf) en u vermeldt onderstaande
alinea en het bezwaar wordt gegrond verklaard
dan ontvangt u wellicht een vergoeding van DR
voor de kosten. De kosten van eigen inzet komen
overigens niet voor vergoeding door DR in
aanmerking.

“Onder verwijzing naar artikel 7:15 Awb
verzoeken wij u eveneens om na gegrond

Woensdagavond 20 juni 2012 viert de Parmey
het 15 jarig bestaan van deze vereniging met
een polderwandeling, de opening van de onlangs
gerealiseerde vogelkijkhut en een Groene Hart
Buffet. De uitnodiging staat op de site van de
Parmey www.deparmey.nl.
De nieuwsbrieven 2012
www.gouwewiericke.nl

vindt

u

ook

op

verklaring van het bezwaar over te gaan tot
vergoeding van de kosten van dit
bezwaarschrift”.
-Indien de maximale termijn van uitstel van
beantwoording is verstreken. (de termijn
waarbinnen DR u antwoord moet geven; DR mag
termijn 1x verlengen) kunt u de vraag om een 3e
verlenging afwijzen en DR per direct
schriftelijk in gebreke stellen
MV 11 juni 2012
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