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Inleiding
Vanuit de commissie Financiën en Algemene Zaken is op woensdag 8 februari gesproken over het
voorstel ‘Elektronische bekendmakingen’. De commissie heeft verzocht om een standaard bericht op
te nemen op de gemeentepagina in de Koerier waarin kort wordt verwezen naar de plek van onze
bekendmakingen. Bij deze informeer ik u over de laatste stand van zaken.
Bericht op gemeentepagina
Op woensdag 8 maart verschijnt er een bericht op de gemeentepagina dat de gemeente Beuningen
sinds 1 maart haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en
verkeersbesluiten digitaal bekend maakt in het Gemeenteblad en de Staatscourant op de website
overheid.nl. Het bericht vindt u onderaan.
Vaste plek
Op dit moment zijn wij bezig met de nieuwe vormgeving van onze gemeentepagina. Eén van de
wensen is om een standaard bericht op te nemen waarin kort wordt verwezen naar de plek van onze
bekendmakingen. Dit betekent dat er een vaste plek op de gemeentepagina komt met het bericht.
Totdat de nieuwe vormgeving er is, plaatsen we onderstaand bericht regelmatig op de
gemeentepagina.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u een mail sturen naar: publicaties@beuningen.nl.

Bericht gemeentepagina Koerier
Bekendmakingen op overheid.nl
De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en
verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad en de Staatscourant op de website overheid.nl.
Links naar de bekendmakingen van de huidige dag, de afgelopen 7 dagen en de afgelopen 30 dagen
vindt u op www.beuningen.nl/bekendmakingen. U kunt zelf ook op oudere bekendmakingen
zoeken. Wilt u een bekendmaking of verordening bekijken op het gemeentehuis? Maak hiervoor
telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 024.
E-mailservice
Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen via overuwbuurt.overheid.nl.
 www.beuningen.nl/bekendmakingen
 overuwbuurt.overheid.nl

