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INGEKOMEN

01 JUNI 2022

Raad van de gemeente West Betuwe

Postbus 1 12
4190 CC GELDERMALSEN

Datum Ons nummer Uw kenmerk

31 mei 2022 202001061/3/R4

Inlichtingen Onderwerp

Mw. M.N. den Braber-ten Ham West Betuwe
070-4264712 Achter Achterstraat 18-22

Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,

In de zaak met bovengenoemd onderwerp is een tussenuitspraak gedaan. Deze uitspraak
is u eerder toegestuurd.
De Afdeling ziet in de na de uitspraak ingediende stukken geen reden voor een nader
onderzoek ter zitting. Daarom sluit de Afdeling het onderzoek en zal zij in beginsel binnen
zes weken uitspraak doen.

Openbaarmaking
De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting.
Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de Raad
van State treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de
woensdag van die week openbaar wordt gemaakt (www.raadvanstate.nl/uitspraken).
Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Z0 kunt u eenvoudig nagaan of in die week
een uitspraak in uw zaak is te verwachten. U hoeft niet naar de openbaarmakingszitting
te komen.
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van de uitspraak via de

website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website van

de Raad van State. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een kopie van hun uitspraak.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend,
de griffier
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