de Rechtspraak
Rechtbank Alkmaar

Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', t.a.v. dhr.
R.V. Gonggrijp
Linnaeusparkweg 98
1098 El Amsterdam

Sector Bestuursrecht

bezoekadres
Gerechtsgebouw
Kruseman van Eltenweg 2
1817 BC Alkmaar

datum
ons kenmerk

18 september 2007
procedurenummer 07 / 2340 BESLU V29

uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp

verzoek om voorlopige voorziening van Stichting 'Wij
vertrouwen stemcomputers niet', t.a.v. dhr. R.V. Gonggrijp te
Amsterdam

correspondentieadres
Postbus 251
1800 BG Alkmaar
t (072) 527 41 30
f (072) 527 47 23
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een kopie van (een) stuk(ken), ontvangen na de
verzending van de uitnodiging /oproeping voor de behandeling van het verzoek ter zitting van de
voorzieningenrechter van vrijdag 21 september 2007.
Hoogachtend,
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BestuUJ5- en (onc:emdien5t
JuridIsche zaken
PaslBdres postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030  286 1096 Fax 030  286 10 22
www.utrecht.nl
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Et 2 Ol
Rechtbank Alkmaar
Sector Bestuursrecht
per fax 072 5274723

[-mail

Patr1ck van Doorn
286 11 80
pa. van.doorn@utrecht.nl

BlJlage(n)

Geen

Uw kenmerk

07/2340 Beslu

Behandeld door
Doorkiesnummer

Uw btiefvan

september 2007

Datum
Ons kenmerk

18

Ondenwerp

Verzoek voorlopige voorziening
'Jertrouwen stemcomputers niet

Verzonden
BIJ antwoord datum, kenmerk en Dnd@rwerp

vermelden

Geachte heer/mevrouw"
Dank voor uw brieven van 14 september 2007.
Tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek van de stichting ~aJ de gemeente Utrecht uw
voorzieningenrechter vragen om uiterlijk maandag 24 september 2007 10.00 uur uitspraak te doen.
Zoals aangegeven in onze brief van 13 september 2007 vindt er in Utrecht op 10 oktober 2007 een
burgemeestersreferendum plaats. Indien u het goedkeurIngsbesluit van de minister Inzake de
stemcomputers schorst. gaan wij gebruik maken van stembiljetten. Om dat te organiseren moeten wU
aanstaande maandag starten met de voorbereiding. Het gebruik van stemblUetten 2:a1 voor de
gemeente zo'n € 100.000,00 meer gaan kosten.
Wij hopen u hiermee OP dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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