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datum 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

bijlage(n) 

onderwerp 

Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', La.v. dhr. 
R.V. Gonggrijp 
Linnaeusparkweg 98 
1098 EJ Amsterdam 

14 september 2007 
procedurenummer 07 / 2340 BESLU V29 

verzoek om voorlopige voorziening van Stichting 'Wij 
vertrouwen stemcomputers niet', La.v. dhr. R.V. Gonggrijp te 
Amsterdam 

Geachte heer/mevrouw, 

Sector Bestuursrecht 

bezoekadres 
Gerechlsgebouw 
Kruseman van Eltenweg 2 
1817 BC Alkmaar 

correspondentieadres 
Postbus 251 
1800 BG Alkmaar 

t (072) 527 41 30 
f (072) 527 47 23 
www.rechlspraak.nl 

Bij beanlwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Will u 
slechts een zaak in uw brief 
behandelen. 

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. 
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Defier 

80101 
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llehandeld door Patrlck van Doorn Datum 13 september 2007 
Doorir:it!$nummer 286 " 80 Ons kenmeffc 
E-m.-II pa.van.doom@utrecht.nl Onderwwerp Verzoek voorloplge voorzienlng wij 
BUlage(n) Een vertrouwen stemcomputers nIet 
Uwkenmm 07/2340 Beslu Venonden 
Uw brt'*van SIJ anewoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Geachte heer/mevrouw" 

Wij zijn erop geattendeerd dat bovengenoemd verzoek door Uw rechtbank wordt behandeld op vrlJdag 
21 september 2007. 

Op 10 oktober 2007 vindt er een zogenoemd burgemeestersreferendum in Utrecht plaats. Zie de 
bijlage. Daarbij worden stemcomputers gebrulkt waarop het IItlgleuze goedkeurlngsbeslult betrekklng 
heeft. Met een beroep op artikel 8:26 van de Algemene wet bestuursrecht vragen wij U om in de
 
gelegenheid te worden gesteid om als partlJ aan het gedlng deel te nemen. Indien Immers het beslult
 
wordt geschorst voor 10 oktober 2007 staat de gemeente Unecht nadrukkelijk voor de vraag of lij de
 
computers gaat gebrulken.
 

Qmwille va.n de duldelljkheid.
 
Met deze vraag aan uw rechtbank. laten wlj nadrukkelijk In het midden of een eventuele toewljzlng
 
door uw rechtbank van het verzoek daadwerkelijk leidt tot het niet (kunnen) gebruiken van de
 
betreffende computers.
 

In afwachtlng van uw reactle. 

Bljlage: aankondlglng Referendum burgemeester Unecht kiest 10 oktober 2007 
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Referendum burgemeester 
Utrecht kiest 10 oktober 2007 

Leiderschap, daadkracht en charisma. In goed Utrechts: leen sterke 
kOpl~ Dat moet de nieuwe burgemeester van Utrecht hebben. Wie heeft 
de sterkste kop? U mag het zeggen. 

U beslist mee 
Op 1 januari 2008 legt onze burgemeester Annie Brouwer-Korf haar funetie 
neer. Vind daar maar eens een opvolger voor. Wie dat wordt, daar mag U over 
meebeslissen. Op 10 oktober vindt het referendum voor de nieuwe 
burgemeester plaats en kunt u een keuze maken uit twee geseleeteerde 
kandidaten. Op 13 september weten we wie dat zijn. Oe kandidaat met de 
meeste stemmen wordt door de gemeenteraad namens heel Utrecht 
aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Die 
neemt zoln voordracht in de regelover. Eind 2007 volgt de benoeming, bij 
Koninklijk Besluit. 

Gewoon doen! 
Het referendum is geldig als meer dan dertig procent van de kiesgerechtigde 
Utrechters kamt stemmen. Ooe het dus gewoon! Beslis mee wie van de twee 
kandidaten de beste burgemeester vOor Utrecht iso Zet 10 oktober alvast in uw 
agenda! 
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