
Gemeente Zeewolde – raadsbesluit naaktrecreatie 

De raad van de gemeente Zeewolde, 

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2020; 

artikel 430a Wetboek van Strafrecht 

  

Besluit 

  
1. Het Laaksestrand aan te wijzen als enige plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor 

ongeklede openbare recreatie. 

2. Naaktrecreatie in de rest van de gemeente Zeewolde, met inbegrip van de voor publiek openge- 

stelde bossen en natuurterreinen, als niet geschikt te verklaren 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 17 december 

2020 

de griffier, 

L. van Heezik 

de voorzitter, 

G.J. Gorter 

  

Bezwaar maken 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Deze 

termijn gaat in op de dag na de publicatie van dit besluit. 

U kunt dit schriftelijk doen bij de raad, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zee- 

wolde. 

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. 

Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening. 

  

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het 

ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief dui- 

delijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat? 

  

Voorlopige voorziening 

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzienin- 

genrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen. 

  

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs- 

recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 

site voor de precieze voorwaarden. 

  

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de 

rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen. 

  

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar 
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