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Financiële regelingen en
voorzieningen in 2019
Voor inwoners met een laag inkomen hebben
we regelingen. Afhankelijk van de samenstelling
van uw gezin, uw leeftijd, hoe lang u al een laag
inkomen heeft en uw kosten, kunt u vergoedingen of
toeslagen aanvragen bij de gemeente.
Er zijn veel verschillende regelingen, voorzieningen en
toeslagen voor mensen met een laag inkomen of voor
mensen die weinig te besteden hebben. Niet iedereen
is daarvan op de hoogte. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. De
folder ‘Financiële regelingen en voorzieningen in 2019’
is beschikbaar op www.aalten.nl/smallebeurs. Heeft u
na het lezen van deze folder vragen? Bent u benieuwd
of u voor een of meerdere regelingen in aanmerking
komt? Neem dan contact op met de gemeente.

Gemeente Aalten
Gemeentekantoor, Hofstraat 8, 7121 DM Aalten
Gemeentehuis, Markt 7, 7121 CS Aalten
Postbus 119, 7120 AC Aalten
(0543) 49 33 33
gemeente@aalten.nl - www.aalten.nl
gemeente_aalten
gemeenteaalten
06 - 22 02 77 68

Voor de meeste regelingen, voorzieningen en toeslagen
komt u in aanmerking als u een laag inkomen heeft.
Meestal kijken we ook naar uw vermogen; geld op de bank,
een auto of waardevolle spullen. Soms telt ook een eigen
huis mee als vermogen. De normbedragen zijn aangepast
aan 2019, de regelingen zelf zijn gelijk gebleven.

Draagkrachtberekening bij hoger inkomen
Als uw inkomen hoger is dan de voor een regeling vastgestelde inkomensgrens, kunt u toch in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming als u hoge kosten heeft. Hiervoor
maken we een zogenoemde draagkrachtberekening. Uit die
berekening blijkt of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke
vergoeding van de kosten.

Sanering tuinen Dinxperlo
In april 2017 vonden medewerkers van de
buitendienst kleine stukjes asbest in de grond van
speelplaats de Bijvank in Dinxperlo. Wat volgde
was een uitgebreid onderzoek en uiteindelijk
sanering van het terrein. Ook een aantal tuinen
aan de Nieuwstraat moet worden gesaneerd, de
voorbereidingen daarvoor worden nu getroffen.
Planning
Om de betrokken bewoners hierover te informeren
was er 16 januari een informatieavond. Tijdens
deze informatieavond hebben gemeente Aalten en
aannemer Dusseldorp de planning van de sanering
toegelicht. Deze planning is tot stand gekomen naar
aanleiding van gesprekken met bewoners waar de
sanering gaat plaatsvinden. De aannemer start 21
januari met de voorbereidende werkzaamheden. De
daadwerkelijke sanering start op 28 januari en is voor
1 april 2019 afgerond.

Formulierenbrigade

Lang en intensief traject

Wilt u vergoedingen of tegemoetkomingen aanvragen
bij de gemeente (of de landelijke overheid)? Dan moet
u daar meestal een of meer formulieren voor invullen.
Vindt u dat lastig of twijfelt u of u alles wel goed heeft
ingevuld? Vraag hulp van de Formulierenbrigade. Vrijwilligers van de formulierenbrigade weten precies hoe ze
de formulieren in moeten vullen en doen dat graag voor
u. Of ze kijken even mee of dat wat u heeft ingevuld, juist
is. Het inloopspreekuur (afspraak niet nodig) is iedere
dinsdag van 13.30 – 15.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in
Aalten.

Wethouder Velthuizen bedankte de aanwezigen voor
hun inbreng, begrip en geduld. Met de sanering van de
tuinen wordt voor de bewoners een lang en intensief
traject van onderzoek, overleg met gemeente en
provincie Gelderland en overlast door werkzaamheden
in de nabije omgeving, afgesloten. Later dit jaar
volgt nog de sanering van de Nieuwstraat, die op dat
moment ook opnieuw wordt ingericht.

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.

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

Mantelzorgspreekuur
Vrijdag 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

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

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.
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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.

In de gemeente Aalten doen we het
samen! Ook online: kijk maar eens
op Samen.Aalten.nl

Aanvragen, meldingen en vergunningen
Aalten
Aanvragen

Bredevoort
Vergunning

• Admiraal de Ruyterstraat 10 en 12, uitbreiding van
supermarkten (15-01-2019)
• Dinxperlosestraatweg 161, plaatsen tijdelijke
woonunit (11-01-2019)
• Essinkweg 5, tijdelijke plaatsing stacaravan
(09-01-2019)
• Gendringseweg 8, renovatie dak (11-01-2019)
• Lichtenvoordsestraatweg 44, plaatsen reclame
(11-01-2019)
• Markerinkdijk (ong), plaatsen tijdelijke woonunits
(10-01-2019)

• ’t Zand, standplaats voor de verkoop van vis en
aanverwante artikelen op vrijdag van 15.30 - 18.00 uur

Vergunningen
• Gendringseweg 30, bouw vrijstaande woning
(16-01-2019)
• Smitskamp (ong.), nieuwbouw vrijstaande woning
(17-01-2019)

Dinxperlo
Vergunning
• Kerkstraat 7, Brood- en banketbakkerij Van Den
Dobbelsteen, standplaats voor de verkoop van oliebollen
en aanverwante artikelen in 2019 op donderdag van
09.00 – 17.00 uur, vrijdag van 09.00 – 20.00 uur en
zaterdag van 09.00 – 16.00 uur

Vergadering Internationale Adviescommissie
Aalten – Bocholt
Donderdag 24 januari om 18.00 uur in Bültenhaus
Bocholt-Suderwick, Hellweg 48/50 in Bocholt

• Beunkdijk 1A, bouw werkplaats/berging/jongveestal
(29-11-2018)

1.
2.
3.
4.

Permanente verkeersmaatregel

5.

Afhandelingstermijn verlengd

• Admiraal de Ruyterstraat, instellen van een
individuele gehandicaptenparkeerplaats
6.

Bredevoort
Permanente verkeersmaatregel
,]HUPDQVWUDDWRSKHႇHQYDQHHQLQGLYLGXHOH
gehandicaptenparkeerplaats

7.

Dinxperlo
Aanvragen
• Europastraat 2A, uitbreiden sportschool
(10-01-2019)
• Raadhuisstraat 10, verbouw en restauratie
monument en nieuwbouw schuur (09-01-2019)

Vergunning
• Bedrijventerrein Het Hietveld, aanleggen riolering en
wegcunet (17-01-2019)

Permanente verkeersmaatregel
• Hogestraat, wijzigen stopverbod naar parkeerverbod
tussen de Kerkstraat en de Kwikkelstraat

8.

Opening
Mogelijkheid tot inspraak
Notulen vergadering 14 november 2018
Korte presentatie haalbaarheidsonderzoek project
µ&URVV¿UH¶
Korte presentatie Euregio taNDem-Fotoprojekt
‘Nebeneinander und gegenüber / naast elkaar en
tegenover’
Actualiteiten ‘Grenzhoppers’
- Stand van zaken werkgroep 75 jaar vrede en vrijheid
- Informatie strategiedocument D5/NL6+2
Mededelingen
- Stand van zaken idee A-Strang
- Stand van zaken A-Fähre
- Dag van de buurtaal
- Busverbinding Aalten-Bocholt
• Stand van zaken
• Evt. tussenoplossing
Rondvraag

Uitwerkingsplan ‘Kern Dinxperlo, uitwerking
Veldmate – 3 woningen’
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15
januari 2019 het bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012,
uitwerking Veldmate – 3 woningen’ ongewijzigd vastgesteld.
Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen aan
de noordzijde van de Veldmate te Dinxperlo (in het gebied
tussen de woningen Veldmate 19a en 21) mogelijk.

Activiteiten
Hele gemeente
Melding
• Buitengebied gemeente Aalten, WTC De Slinge,
veldtoertocht op 17 februari 2019 start tussen
09.00 en 10.30 uur vanaf Zalencentrum De Radstake
in Heelweg

Vergunning
• Natuurmonumenten, collecte van 23 t/m 29 juni 2019

Aalten
Melding
• Westendorpweg 2, Achterhoeks Ossenfestival op
27 januari 2019 van 12.00 - 20.00 uur

Vergunningen
• Westendorpweg 2, Achterhoeks Ossenfestival,
RQWKHႈQJVFKHQNHQ]ZDNDOFRKROLVFKHGUDQNRS
27 januari 2019 van 12.00 - 20.00 uur
• Driessenshof, standplaats voor de verkoop van vis
en aanverwante artikelen op woensdag van
10.00 - 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 - 12.45 uur en
op zaterdag van 10.30 - 16.00 uur

Het plan is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
(plan-ID: NL.IMRO.0197.UP00005-VG01) of op
www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/
Ruimtelijkeplannen. U kunt het plan ook tijdens
openingstijden inzien in het gemeentekantoor.
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen
naar voren gebracht en er zijn bij de vaststelling geen
wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen
een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen,
gedurende de beroepstermijn beroep instellen.
De beroepstermijn is van 24 januari t/m 6 maart 2019.
Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep
schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan
daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Mogen wij u uitnodigen een
kijkje te nemen op de website
Samen.Aalten.nl (zonder
www)? Dat is dé website over
prettig leven in de gemeente
Aalten. Met informatie,
praktische adviezen en
antwoorden op vragen over
welzijn, opvoeden, zorg en
werk en inkomen - en hoe dit
in onze gemeente is geregeld.
Wilt u iets omhanden hebben of (nieuwe) mensen
ontmoeten? Ook voor de activiteitenagenda en een overzicht
van vrijwilligersvacatures van het Vrijwilligers Service Punt
JDDWXQDDU6DPHQ$DOWHQQO(QRPGDWKHWVRPVZHO¿MQLVDOV
er even iemand met u meedenkt of -kijkt, vindt u op de website
ook contactgegevens van lokale organisaties. Zij helpen u
graag of wijzen u de juiste weg. Zodat ú weer verder kunt.
Uw activiteit op Samen.Aalten.nl? Dat kan!
Ga naar de website en zoek
op ‘activiteit aanmelden’.

Voorbereiding bestemmingsplan Landelijk
gebied, herziening 2019
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening wordt bekend gemaakt dat een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid voor een aantal
locaties in het buitengebied van de gemeente Aalten.
Het gaat daarbij om de locaties:
1. Aaltenseweg 83, Dinxperlo: wijzigen van de
bedrijfsbestemming in Wonen-1, agrarisch en
natuur;
2. Barloseweg 28/28A, Aalten: het aanpassen van de
bestemmingsgrens Wonen-1 in overeenstemming
met de kadastrale eigendomssituatie;
3. Bredevoortsestraatweg 110A, Aalten: het
uitbreiden van de bestemming ‘Sport’, inclusief de
bouw van een klein opslaggebouw, de gronden zijn
met name bedoeld voor parkeren;
4. Brethouwerweg 1-1A, Aalten: vergroting
bestemmingsgrens Wonen-1, waardoor al de
bestaande bijgebouwen binnen deze bestemming
worden gebracht;
5. Derde Broekdijk 15, Aalten: wijziging bestemming
Wonen-1 in agrarisch, inclusief een agrarisch
bouwvlak voor de bestaande kleinschalige
paardenhouderij;
6. Fleurtendijk 2, Aalten: toestaan van de detailhandel
in jacht- en schietsportartikelen;
7. Gelkinkweg 3, De Heurne: vergroting
bestemmingsgrens Wonen-1 en wijziging
bestemming ‘agrarisch’ in ‘natuur’;
8. Gendringseweg (ong): perceel G, nr. 4749, ten
oosten van de woningen Heegtweg 1/1a wijzigen
van de bestemming ‘agrarisch’ in ‘natuur’;
9. (tussen) Europastraat 6-8, Dinxperlo: opname van
een bouwvlak binnen de bestemming ‘Sport’ in
verband met de bouw van een nieuw clubhuis;
10. Bij Grevinkweg 16, Aalten: wijziging bestemming
‘agrarisch’ in ‘Wonen-1’; nieuwbouw van een
woning als compensatie van sloop van de woning
Varsseveldsestraatweg 94 in Aalten;
11. Hamelandroute 80, Aalten: schrappen van de
mogelijkheid voor de bouw van een zgn. Roodvoor-Rood-woning in verband met verplaatsing van
het contingent naar de Kamerstraat 3, De Heurne;
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12. Hamelandroute 82A, 83-85, 90, 91A, Aalten:
wijziging van verschillende bedrijfsbestemmingen
in verband met sanering/revitalisatie van deze
locaties;
13. Kalverweidendijk 44, Dinxperlo: aanpassen van
het agrarisch bouwvlak; ter plaatse mag niet meer
bedrijfsmatig vee worden gehouden dan wel mest
worden opgeslagen;
14. Kamerstraat 3, De Heurne: wijzigen van de
bestemming agrarisch in de bestemming
Wonen-1; inclusief het toestaan van een nieuwe
schuurwoning (contingent is afkomstig van de
locatie Hamelandroute 80);
15. Kloosterdijk 18, Aalten: aanpassen agrarisch
bouwperceel, waaronder het schrappen van de
aanduiding ‘intensieve veehouderij’;
16. Lieversdijk 35, Aalten: het verminderen van het
toegestane aantal woningen van 2 naar 1;
17. Rengelinkweg 3, Aalten: het schrappen van
de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van dit
agrarisch bouwperceel;
18. Romienendiek 6A, Aalten: het wijzigen van
de bestemming ‘agrarisch’ in de bestemming
Wonen-1 (bestaande woning wordt gastenverblijf,
bouw nieuwe woning met bijgebouw en een
bijbehorend bouwwerk ten behoeve aan huis

Van de Raad

gebonden beroep of bedrijf);
19. Sportpark Aalten-Zuid; aanpassen bestemmingsgrenzen aan het nieuwe inrichtingsplan en
compensatie van de gevelde beplanting/bomen;
20. Varsseveldsestraatweg 63B, Aalten: het wijzigen
van de bestemming agrarisch in de bestemming
Wonen-1, waarbij een tweetal pluimveeschuren wordt
gehandhaafd ten behoeve van opslag;
21. Varsseveldsestraatweg 92, 92A en 94, Aalten: het
aanpassen van de bedrijfsbestemming voor de
ter plaatse gevestigde bedrijven en het schrappen
van de woonbestemming voor het perceel
Varsseveldsestraatweg 94;
22. Varsseveldsestraatweg 104 en 104A, Aalten: het
wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ in Wonen-1.
Iedereen kan vóór 15 februari 2019 mondeling of (bij
voorkeur) schriftelijk reageren op deze voornemens. Uw
schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en
wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.
Er wordt geen advies van een onafhankelijke instantie
gevraagd. Te zijner tijd wordt het ontwerp van het
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Via Aalten Actueel en
onze website wordt dan aangekondigd wanneer dat is en
hoe u kunt reageren.

Volg de raadsvergadering live via
www.aalten.nl/online

Raadsvergadering
Dinsdag 29 januari om 19.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis aan de Markt (ingang
Bestuurscentrum)
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid
om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de
publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live
online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus
WLMGHQVGHUDDGVYHUJDGHULQJJH¿OPG
a. Bestemmingsplan Groot Deunkweg 5 in Aalten.
Het AZC Aalten is eind 2017 gesloten. Inmiddels is
de gemeente eigenaar van het terrein. De
Oranjevereniging krijgt hier een gebouw met een
stuk grond in eigendom waarop zij haar jaarlijkse
evenementen kan houden. Het is de bedoeling dat
de rest van het terrein een agrarische functie krijgt
met natuur. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen
die periode zijn er vijf zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen.

b. Rapport ‘Samenwerken aan arbeidsparticipatie’ van
de Rekenkamercommissie AOGW.
De Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en
Winterswijk (AOGW) heeft een onderzoek gedaan
naar arbeidsintegratie. De hoofddoelstelling van het
onderzoek was gericht op inzicht geven in de beOHLGVNDGHUVGHEHRRJGHPDDWVFKDSSHOLMNHHႇHFWHQ
en doelen, de samenwerking tussen gemeente en
bedrijfsleven en de bereikte resultaten op het gebied
van arbeidsintegratie. Het onderzoek is in alle drie
gemeenten uitgevoerd. De Rekenkamercommissie
heeft verschillende aanbevelingen gedaan en voorgesteld wordt deze aanbevelingen over te nemen en het
college te verzoeken hiermee aan de slag te gaan.
Tot slot komen de vaststelling van ingekomen stukken,
de notulen van de vorige vergadering en de verslagen
van de rondetafelgesprekken aan de orde.
Alle documenten zijn beschikbaar op www.aalten.nl
onder Bestuur en Organisatie/Agenda’s vergaderingen.

Uitgebreide procedure

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.

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.

Mediation

Voorlopige voorziening

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.

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.

Procedures
Informatie

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

Meer informatie: www.aalten.nl

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

Tijdelijke
verkeersmaatregelen
Aalten
• Keizersweg: afsluiten van de Keizersweg op
23 januari 2019 van 08.00 – 12.00 uur i.v.m.
werkzaamheden aan een woning
• Slingelaan: instellen van een
eenrichtingsmaatregel tussen de Beeklaan en
de Willemstraat op 5 februari 2019 van 17.00 –
22.00 uur i.v.m. open dag Schaersvoorde
• Landbouwstraat: instellen van een
eenrichtingsmaatregel tussen het station en de
Piet Heinstraat op 5 februari 2019 van 17.00 –
22.00 uur i.v.m. open dag Schaersvoorde
• Kruisdijk: afsluiten van de Kruisdijk tussen de
N819 en de Warmelinckweg op 27 april 2019
van 10.00 – 18.00 uur i.v.m. activiteiten voor
Koningsdag
• Thijsweg: afsluiten van de Thijsweg tussen de
Warmelinckweg en de Kruisdijk op 27 april 2019
van 10.00 – 18.00 uur i.v.m. activiteiten voor
Koningsdag
• Polstraat: instellen van een maximum snelheid
van 30km/u tussen de Hofstraat en de
Nassaustraat van 27 april 2019 11.00 uur tot 28
april 01.00 uur i.v.m. activiteiten voor Koningsdag

Dinxperlo
• Helmkamp: afsluiten van de Helmkamp tussen
de Beggelderdijk en de Meniststraat op 23 april
2019 i.v.m. een veteranenconcert
• Helmkamp: afsluiten van de Helmkamp tussen
de Beggelderdijk en de Meniststraat op 27 april
2019 van 10.00 – 15.00 uur i.v.m. activiteiten
voor Koningsdag
• Prins Clausplein: afsluiten van het Prins
Clausplein op 27 april 2019 van 08.00 –
17.00 uur i.v.m. activiteiten voor Koningsdag
• Hogestraat: afsluiten van de Hogestraat tussen
de Kwikkelstraat en de Kerkstraat op 27 april
2019 van 08.00 – 17.00 uur i.v.m. activiteiten
voor Koningsdag
• Wilhelminastraat: afsluiten van de
Wilhelminastraat tussen de Hogestraat en de
Julianastraat op 27 april 2019 van 08.00 –
17.00 uur i.v.m. activiteiten voor Koningsdag
• Raadhuisstraat: afsluiten van deze straat op
27 april 2019 van 08.00 – 17.00 uur i.v.m.
activiteiten voor Koningsdag

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
EHKDQGHOLQJYDQHHQEHURHSVFKULIWLVJULႈHUHFKW
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]LHQLQJLVJULႈHUHFKWYHUVFKXOGLJG

