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Melding Duckrace het Geulke
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Geachte heer Breuer,
Op 26 juli 2077 heeft u toestemming gevraagd voor het houden van een duckrace op het Geulke. Het
waterschap heeft hiertegen geen bezwaar. Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan u zich
dient te houden:
L. Toestemming voor het houden van een duckrace in het Geulke wordt verleend voor het traject
tussen de spoorbrug/duiker tot en met de Rothemermolen te Rotheml.
2. Toestemming voor het houden van een duckrace wordt verleend voor 2 september 2017 (tussen
14 uur en 1"7 uur).
3. Aan de bodem en de taluds van het Geulke mogen geen wijzigingen worden aangebracht.
4. De afuoer van het water mag door de houden duckrace niet worden belemmerd en niet meer dan
onvermijdelijk worden gehinderd. U dient voor, tijdens en na de race alle noodzakelijke
maatregelen ter bevordering van een goede afuoer van het water te nemen en volgt
dienaangaande de aanwijzingen op die door of namens het bestuur van het waterschap worden
gegeven.
5. U bent verplicht eventueel achtergebleven 'eenden' direct na afloop van de race op 2 september
20L7 uit het Geulke te verwijderen.
6. De leden van de organisatie zijn op 2 september 2O17 voor het tracé van de duckrace, bevoegd
zich binnen de grens van het Geulke te bevinden.
7. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen
worden gegeven. U dient deze aanwijzingen op te volgen.
lk verzoek u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden:2OI7-27250.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond Sterck, via +31 652041L95 of stuur een
r R.Sterck@waterschaplim burg.nl
groet,
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Bezwaar en beroep
L.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een

periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6L30 AD te Sittard.
De indienervan het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks

beroep bij de administratieve rechter. lndien Waterschap Limburg met een dergelijk
verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1van de Algemene wet
bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift

onverwijld door aan de bevoegde rechter.
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Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de
Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet

hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet
op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek

tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de

Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige
voorziening is een griffierecht versch uld igd.
lk verzoek u vriendelíjk om een afschrift van het verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.

