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Rookvrij kinderspel!
Teken de petitie voor een rookvrije kindomgeving
De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het
Longfonds zetten een nieuwe stap op weg naar
een Rookvrije Generatie. Via het nieuwe platform
www.rookvrij.nl kunt u met één druk op de knop
laten weten welke sportvelden, speelplekken
en schoolpleinen in uw buurt rookvrij moeten
worden. Met deze online handtekeningenactie
kunnen straks alle betrokkenen zien waar in de
regio behoefte is aan bescherming van kinderen
tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En
zo kan iedereen helpen voorkomen dat kinderen
beginnen met roken.
Ruim 8 op de 10 Nederlanders willen dat plekken
waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan
rookvrij worden, zo blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Toch zijn er in elke regio nog steeds
honderden van dit soort plekken waar gerookt wordt,

Gemeente Aalten
Gemeentekantoor, Hofstraat 8, 7121 DM Aalten
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Het gemeentekantoor is de publiekslocatie. Hier kunt u
terecht voor burgerzaken en het zorgloket. Ook kunt u er
bekendmakingen inzien.

Openingstijden zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur

Openingstijden met afspraak
Maandag, woensdag en donderdag 08.30 - 17.00 uur
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.00 uur
Dit zijn ook de tijden waarop wij telefonisch bereikbaar zijn.
Het gemeentehuis aan de Markt is alleen toegankelijk op
afspraak of bij bijzondere gelegenheden of vergaderingen.

ook waar kinderen bij zijn. Met www.rookvrij.nl laten initiatiefnemers de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het
Longfonds zien dat het rookvrij maken van een plek waar
kinderen spelen heel eenvoudig is.

Iedereen kan iets doen
Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij: “Met www.rookvrij.nl kan iedereen met zijn of haar stem
de sportvereniging in de wijk, speeltuin op de hoek of het
buurtschooltje steunen bij het rookvrij worden. Zo geven
we iedereen de kans om zelf actie te ondernemen en zo de
rookvrije generatie te realiseren.”

Door op www.rookvrij.nl aan te geven dat een sportveld, speelplek of school rookvrij moet worden geeft u
een duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen,
hoe makkelijker het wordt om bestuurders te overtuigen
van het invoeren van een rookvrij-beleid. Zo kan iedereen bijdragen aan het rookvrij maken van plekken in de
buurt en gaat heel Nederland, samen met de meer dan
125 partijen verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij,
op weg naar een Rookvrije Generatie.

Niet-gebruikte medicijnen of injectienaalden, wat doe ik ermee?
In niet-gebruikte medicijnen kunnen stoffen zitten
die gevaarlijk zijn voor het milieu. Daarom horen ze
bij het klein chemisch afval (kca) en zamelen we die
gescheiden in. Spoel ze dus niet door de gootsteen
en niet door de wc. Lever ze in. Zo voorkomt u dat
ze in ons oppervlaktewater terechtkomen en ons
drinkwater vervuilen.

Wat doe ik met de verpakkingen?

Niet-gebruikte medicijnen of injectienaalden kunt u in de
blauwe chemobox voor klein chemisch afval doen. Doet
u de injectienaalden dan wel in een stevige afgesloten
verpakking. Dan prikken de mensen die de naalden
verwerken zich er niet aan.

2RNDO]LMQVRPPLJHÀHVMHVYDQSODVWLFGRH]HELMKHW
restafval en niet in de pmd-container. Daar mogen geen
medicijnverpakkingen in.

De box voor klein chemisch afval wordt op afspraak elk
voorjaar en najaar aan huis geleegd. U kunt uw klein
chemisch afval ook elke 4e zaterdag van de maand
afgeven bij de chemowagen. Die staat in Aalten en in
Dinxperlo. Kijk voor meer informatie op de website van de
gemeente Aalten of achterop de afvalkalender. U kunt uw
niet-gebruikte medicijnen of injectienaalden ook afgeven
bij de apotheek.

• Oud papier – alle kartonnen doosjes, bijsluiters en
andere verpakkingen van medicijnen.
• Restafval – alle lege pillenstrips, doordrukstrips,
ampullen, insulinepatronen, Baxter-zakjes, en ook
stomazakken, incontinentiemateriaal, verbandgaas,
wattenverband en dergelijk materiaal.

Veel medisch afval?
Hebt u veel medisch afval zoals incontinentiemateriaal,
stoma-materiaal, dialysemateriaal of verbandspullen? Er
is een regeling voor mensen die vanwege medisch afval
meer restafval en dus meer kosten hebben. Vraag het
ons. Bel, mail, app, of kom naar het gemeentekantoor en
uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Technische storingen
Spoedgevallen buiten kantooruren: (0543) 49 31 00.

Mantelzorgspreekuur
Vrijdag 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

Euregio spreekuur
Iedere eerste donderdag van de maand 18.00 - 19.00 uur.

Colofon
Iedere week worden op deze pagina's de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl
of social media via Facebook en Twitter. De gemeente Aalten is verantwoordelijk voor de samenstelling van het gemeentenieuws.
Neem contact op met gemeente@aalten.nl als u vragen heeft over het gemeentenieuws.

Aalten Actueel

13 november 2018 • 2/2

Bekendmakingen
Alle aanvragen, meldingen en vergunningen op het gebied van bouwen, milieu, verkeer en de Algemene
Plaatselijke Verordening (veelal activiteiten en evenementen) vindt u hieronder. Voor aanvragen en
meldingen is bezwaar en beroep niet mogelijk. Zie voor het indienen van bezwaar en beroep bij verleende
vergunningen de procedures. Standaard is de reguliere procedure van toepassing. Uitzonderingen hierop
worden vermeld bij de vergunning. Alle informatie vindt u ook op www.aalten.nl/bekendmakingen.

Aanvragen, meldingen en vergunningen
Aalten
Aanvragen
• Emmastraat 1, dakuitbouw (05-11-2018)
• Gendringseweg (ong.), planten 32 bomen
(02-11-2018)
• Spekkendijk 27, plaatsing 22 zonnepanelen op erf
(01-11-2018)

Agenda vergadering Internationale
Adviescommissie Aalten-Bocholt
Woensdag 14 november om 18.30 uur bij Die Taverne,
Hellweg 48 in Suderwick.
1.

2.
3.

Melding
• Sondernweg 10, TLT-AALTEN/AGRO: wijzigen van
het bedrijf

4.
5.

Vergunning
• Leemhorstdijk 4, wijzigen varkenshouderij
(29-10-2018)

6.
7.

Dinxperlo
Vergunning
• Hogestraat 19, 21 en 23, renoveren van
winkelpanden (08-11-2018)

Toelichting ‘junge Uni Bocholt’ in relatie tot
grensoverschrijdende samenwerking door mw Isabel
Testroet, bestuurder junge Uni Bocholt
Idee Aa-Strang door dhr Martin Veldhuizen, wethouder
gemeente Aalten
Mobiliteitsconcept van burgers uit Dinxperlo en
Suderwick door dhr Helge Seelandt, burger van
Suderwick
Actuele stand van zaken busverbinding Aalten-Bocholt
Actualiteiten Grenzhoppers door mw Alexandra
Arens, Adviseur grensoverschrijdende samenwerking
gemeente Aalten en mw Petra Taubach,
Partnerschaftsbeauftragte Stadt Bocholt
Mededelingen
Diversen

Wilt u inspreken dan dient u dit minimaal 1 dag voor de
vergadering te melden bij de secretaris van de commissie,
mw Alexandra Arens van de gemeente Aalten, bereikbaar
onder nummer (0543) 49 33 33 en e-mail a.arens@aalten.nl

Activiteiten
Aalten
Melding
• Christelijk College Schaersvoorde, op 21 december
2018 lopen de leerlingen van locatie Slingelaan
tussen 11.00 - 13.00 uur voor de kerstviering naar de
Oosterkerk en vice versa

Dinxperlo
Vergunning
• Centrum Dinxperlo, Stichting Ondernemersfonds
Dinxperlo, Moonlightshopping op 14 december 2018
van 14.00 - 23.00 uur, 15 december van 10.00 23.00 uur en op 16 december van 10.00 - 16.00 uur

Naam:
Geboortedatum:

Szpytma, Grzegorz Sylwester
01-02-1980

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo
2012, uitwerking Veldmate – drie woningen’

Naam:
Geboortedatum:

Romanczuk, Kamil
05-08-1985

Met ingang van woensdag 14 november 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kern

Naam:
Geboortedatum:

Pycinski, Jerzy Stanislaw
17-03-1964

Mediation

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat daardoor de werking van het besluit wordt
opgeschort. Is er sprake van een spoedeisend
belang dan is het, zodra het bezwaarschrift bij de
gemeente is ingediend, tevens mogelijk om bij de
Voorzieningenrechter schriftelijk een voorlopige
voorziening aan te vragen, bijvoorbeeld de
schorsing van het bestreden besluit.

Beroepschrift

Bent u het als belanghebbende niet eens met een
besluit, dan kunt u kiezen voor mediation. Hierbij
wordt samen met u gekeken of er een kans bestaat
om in een gesprek met elkaar eruit te komen.
Het gesprek wordt begeleid door een neutrale
gespreksbegeleider. Uw recht op bezwaar en
beroep blijft intact indien u voor mediation kiest.

Bezwaarschrift
Bent u het als belanghebbende niet eens met
een besluit, dan kunt u binnen zes weken na de

Meer informatie: www.aalten.nl

Vertrokken met onbekende bestemming

Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar en beroep
mogelijk.

De aanvragen, meldingen en de besluiten met
bijbehorende stukken liggen ter inzage in ons
gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten. U bent van
harte welkom de stukken in te zien. Voor het maken
van kopieën vragen wij een kleine bijdrage. Indien u
dat wenst, geven wij u een toelichting op het besluit. U
kunt hiervoor een afspraak maken via (0543) 49 33 33.

Reguliere procedure

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunnen
belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders. Uw
schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college
van burgemeester en wethouders, postbus 119,
7120 AC Aalten, onder vermelding van: zienswijze
ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012,
uitwerking Veldmate – drie woningen’.

Er is een kennisgeving ontvangen voor het mobiel breken
van puin. Het puinbreken gebeurt naar verwachting 19 t/m
23 november aanstaande, op het adres Rietstapperweg 2
in Dinxperlo. Bij de werkzaamheden moeten de landelijk
vastgestelde regels van het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval worden nageleefd.

Uitgebreide procedure

Informatie

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl
(plan-ID: NL.IMRO.0197.UP00005-ON01) of via
www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/
Ruimtelijkeplannen. U kunt het plan ook tijdens
openingstijden inzien in het gemeentekantoor.

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waarop zij volgens de
basisregistratie personen staan ingeschreven. Zij
hebben geen aangifte van adreswijziging gedaan. Bij
het uitblijven van aangifte wordt van de genoemde
personen de bijhouding van de persoonslijst
opgeschort wegens ‘vertrek naar een onbekend land’.
Betrokkenen kunnen binnen vier weken (na datum
voornemen) hun zienswijze schriftelijk of mondeling
naar voren brengen.

Kennisgeving op grond van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval

verzenddatum (Bij vergunningen wordt de datum van
het besluit genoemd, deze datum kan afwijken van
de verzenddatum) van het besluit bezwaar maken
volgens de Algemene wet bestuursrecht.
U doet dit door een brief te sturen aan het college
van burgemeester en wethouders dan wel de
burgemeester (bij evenementen- en horecavergunningen), Postbus 119, 7120 AC Aalten.
In deze brief schrijft u: de reden waarom u het
niet eens bent met het besluit, de datum waarop
u de brief verstuurt en uw naam en adres,
voorzien van uw handtekening.

Procedures

Dinxperlo 2012, uitwerking Veldmate – drie woningen’
ter inzage. Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande
woningen aan de noordzijde van Veldmate in Dinxperlo
(in het gebied tussen de woningen Veldmate 19a en
21) mogelijk.

Het postadres van de Voorzieningenrechter is
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige
YRRU]LHQLQJLVJULI¿HUHFKWYHUVFKXOGLJG

Zienswijze
Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen.
Dit kan binnen zes weken vanaf het moment dat
het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Schriftelijk
gemotiveerde zienswijzen stuurt u naar het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 119,
7120 AC Aalten. U kunt ook mondeling zienswijzen
naar voren brengen. Als u dit wilt, neem dan contact
op met de behandelend ambtenaar voor een
afspraak.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die:
• tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren
hebben gebracht;
• zienswijzen hebben tegen de wijzigingen die ten
RS]LFKWHYDQKHWRQWZHUSEHVOXLWLQKHWGH¿QLWLHYH
besluit zijn aangebracht;
• aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar
voren te brengen.

In uw beroepschrift vermeldt u in ieder geval: uw
naam en adres, de datum waarop u de brief verstuurt,
tegen welk besluit u beroep instelt en wat de redenen
hiervan zijn; voorzien van uw handtekening. U kunt
uw gemotiveerd beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
EHKDQGHOLQJYDQHHQEHURHSVFKULIWLVJULI¿HUHFKW
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet
dat daardoor de werking van het besluit wordt
opgeschort. Is er sprake van een spoedeisend
belang dan is het, zodra het beroepschrift bij de
rechtbank is ingediend, tevens mogelijk om bij de
Voorzieningenrechter schriftelijk een voorlopige
voorziening aan te vragen, bijvoorbeeld de schorsing
van het bestreden besluit.
Het postadres van de Voorzieningenrechter is
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige
YRRU]LHQLQJLVJULI¿HUHFKWYHUVFKXOGLJG

