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Sachaloge van Buger stor on Wethouders , geachterasoen van da UtrechaOm Woudenberg och grdapirnir sterletonPoris u want to hear in minnir IT androsmrtno m ndarbas in E de Ubechea Haverio cecreme canSee lencarel Heneo.eretr . En als u nisschien ookwel verliep de bewodne10garoelaerDu :Waga br u d , AUREcamen op onze vragen .Dux : Lixe. vr.gi d ,aligual dance 20nogeijk ciesgarg was haton Roca Tarizaan proces .Frarr ng shook c par akmen launcherounL < ly zich vo stellen dat we zijr geschroscan van de manier waarop ovetedar vaiOcvircle on ce never con orgaar net irhoudelikevader van burgers www cl aletlis war erJulilit ull ) .Dilebtenw ear eclit Aederon Eundevam van ser beraar de FroidyLtrecht en de gemeentes Urgelyse leuvelrug en Woucenberg ( 1 oktober ,Ma ce nail , 841clog : :u i d: civi ) .Nu kwam er een acto van Gogritter van baido cenamas dar de bar at anvanpar Aas .Moderen heat Gomocna Vanuiconberg binnen degabarrir gorrarternederoni dal ar an houdelike fasolle komt welmaterige once tovar zoals zuהזוחVerder leal hatocrvarcovand elutde que erachse Hejelgen van decuircleAll pricking in de wiel van chuber W TW d i vinnubaurupraken cute auch keit:Sn. Deanexonor toch wel eleng veel punter mir da sua voar 1 miokirg on . Helaas"W y ne is . Wien undngeciende en og atid arbetarde wager over for Horstofaroor besprakenir demontracer van UtrechinH o onVunaroan in Pro Sabarizin van mer ng dede overheden in Gerediiven ratherog var en pergriet vaneen goliticke ardeling var intoudelike rakendis oan overheid aangaan . Zonal deomgang met dewager als de inhoud is can probeer an habent idee dat de 3overtreder nicht oder aance heersance en coloring . Cara astmissen ni dawedden heltuias veica 3 cveten om al doen voalan ngகோட்பாங்க பார்ப்பாடோட
Ansulta



De provinselet de triat et reexes rande SPUH cp de cp nergen van de gemeenteLiechise Heuvelrug op Lurdskeer da deraiande 31tie .itD
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Tol og hedenshet sertii gebewer• Fr Sorontwarov hrvrstaina stuurd• From richt van handeling win• Duurli tamil genbru 13 werkregerk te van dit prudPo vrrigehenniWACO VEC Ovan corruing is not nr 9919 in NuA swaa ' con automatische cachovance gritemaar 104 kcerng OS natin Geburwance per votais ma vagorec aritzojm o non. Daar satar lodovanskaSP is gevraagd en de gita o corontwarg ' inin or tovoltat de handOntvarenie . Ove deM o rthens 21 . Zmipen goud dan is ce provinse puurgoue et is een zeer kwelijke zaak dat de provincie breven niet op ce jisie randerliklemenA ndalar . No even ser haitain van een opmerking van te mirise le varOhrrancse Zaken : Beenwoording van een dergewk scaven er echter fordenormale bedryfsvoering van de gemeeide geveerd worden . Hetis een kwestie vanbehoorlijk beslur dar gemeenten . deyerwize antwoord geven op door bugersgeataide vrmen , ook wmr MrVarmin wan niet- inwanna behet. Dit mein are morndan ook gazlan Tagw ar als eer van de hoolctaken van de ove neid , chear 2008aku purtam rato gaan wat er misgaat , og han n misgaan on hoe ditbi19 on Denkt hnt Corinnra mencamrsendia ana l .comnontol om goed op 1 aldeen aangez an hezo ontzettend us loopt . . . .
Gemeente Utrechtse Heuvelrug :Conte his r ingher brinden alterar vangenvaart Warde Gemeente Utrechtse Heuvelrug een pluim voor krisdar hade nye as diecall me he da brief , ancrons de vinuri de cerintVanokeratier orce tesses• Er g radela baron valdase e d ca 299 Irenade door denevar C63 - JHnecand voor aangezien het net geheel gekle< jr . id bli k kenBice anden slucand dal dubrotowed zou zino2 28nente2015 Er is geen afhandelingsbecht gerdarder ofmeting perakESH g ryper an . Di anticipovan ingezonder kon hapt o ruim arger cur dan coc kVoo rven i



• Talwahan sagan dapaUl . Herg• Niede in de discoOngevalle contrager da percorre ar si de provincie lipon dan ack van casingap ce oare rahle Ferreira
Gemeente WoudenbergLegal sende Woudarbai hat dari anche ontvaroen via ca attie al ceSiWauatenni dalla data in diskgrim , 9990 nord Fostop ntrsar ber heroartin en Porbara



GemeenteWoudenberg

Sweden
De

ChessAleneuria l iteten er mit 1201Debesinde de dons gemiswor k tooted19 2019NIIN ORID 203 Subro tone COCINAvan 1o r 2019 maken wij op dat uwoning www0 convidrier den g hetmet het proces vandeB ording uit de waer ockordet vill
nget. In der neuen wil daar antwoord op gereOp de bean brief met 23 comdemoderni , de nemmetWoudenbermattpeng eweudence in tale anul 2009hindi gediscr e cienter Beitratnes smetenattWEBunder agesword .Die op de begge nd



enwebgumahehen wordt de overende perandwew e nn beter boringen wordent he twoone
berpende overst rowoHet istanhouden von DERIRE waarden van het gebiedmed langenudnga arbeteexplorehoop is . n . de l n, terwyl diveneOp moment wat in het gebied van en datw e

si s temingsplannedure terengetOrocure Dean Roche vorrentwana W er echter wanita sen leder de se meringueH :Her beend ed
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•E sirgeld• Du bisa particii de consular. La seveen heel duiceik aangeren hoe de welat letadelen en tealt ca ookgedoen in ce gestelcerminer• To BeWouderban is not ingrooth irudh orn , marhomAB mette maken verderhoudn rVersind gelucco chiler meRicor tot geven wordenhoud vanh e t Ge s ucherWijk ogen :Woudrugam a di wincaster spcowapen van de SP - Letse Hauch aaaar het biedSvanbrennarlblangO n ting was dono da preminutdo gondersson poc oj komenmaadata or cache zouden vangervan de ongers ST Duwydr n griechyoplossing airtelheet : ons dan coservert an het geval aas ! Vissameraelung auella s encimvee vooruitgang boeke ! !! Nog even eenterhalna var sen cpnek na wahitmirislee var Birnervancse ZekerBeantwoordrag van een dergelift sowjentmed fuer de talebedrijfsvoering van de gemeente gerekend vordert. Here eet kwestie vanberoorlijk bestuur dat gemeenten redelijkerwijze word geven op doorburgers gestelde vragen . Ook waar het wagen van renwoners beriert . Darcomen Wountergens in Wilbrantwoorden tenird nice de qamrontModerbare zich mag ontrescan var et teantwoorder van 180en vanOuers 'poidese par . 1 . Divoorbeeld had er alterBrake < urnen laten komer inclo Su l . XIII . itl xilare ilt lui lesE da , 03 dorda Dancer . Woucenberg nel so daar word aan de opdrazit dalWer een kwesje van beroorlijk bestuur is cm vragen var aurrers le rear worden .2 :1 hic is intuluris ulam 33 : Wilor : ixtulsur misgan han dit bj a sturen . Dar ulhat ack can ralavatlevaag afdemarsonieru wnica vin monende condo pehlenOver Wexlery : A u varde courens gesteko vraganinin doar de go near ' a Urechiisa Houveiria . Dezegamenn gat dulce ik aan caharwanden ven 013 (canalechJongi siin aigestord metde cellega' s van ceerreenteWalenteg. Ci maaktVorder natur , men getti di ridheter ned enginnnindalwe het de overeens in care sereken moeten vallen en de kadersclic it Ind visina 203 ,ontwikkelkace ' er da sam nerkirgsverearkas ant duidelijkv odaTror intentrecht ir antratar de activar ona orainte denwcie door de gemeente Utrechtse Hoy rug . De moud van deze stukker EluPrecies waarwij aresoar inzetten . Deze are perten worden Ligbred besproker inIr til Durmil a nilan ETSI KITAVaste led is in de gemeenteraden en stecent en elkbeled u eus ook zou moetenVOX Dulis uk prekeslauk made planteandeoc h tonschotomce . W tejaargoccer s dat de gemeentes trachse How an Woudenberg er da provinceLehenan .com i le or ngomar con orSacrieden , maar meer gaan schenglada dengan wannebar aldr. Hargana ds drie overheden dus hen bankjaink te beton . Incodoorgendenda sukker laar oante boel dingen beschreven er den atTel: achetouder aan ceral bekende keders . Coc de ce neendes er provinciekuri nakusimamakwanggorosper door de gerar sacener



• instandhouden van hetolar : 1 ,KENICHOV dople onde se poate steerdkde santodep e ngar arahan hird ,watrichie wa den betalt . De be t alcore bater humerexploiteren van het cebied .S erveces er etce een m etale planerde dedic orud udutaande nukjicabradavaniVasies els in hetorikelkade . Samer ver - thasovereerkorist er de sucursie20120 . Bilesk ann Walpuanc ara ilkvastgesteds par son costumeden dat er uit is in de va c ce vise . HetOTSVandin dat dire kt naknardan DorslinMaskt u kosten voor de chcete naerutaerker van diverse moelikheden diee Litycetes sin tinence Qeselce kaders . Dal romen in kaplasngVTEXCHT 200 Altapolatie
Metwelke


