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Aanslag gemeentelijke belastingen
Een dezer dagen ontvangt u het aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen 2019. De volgende
onderwerpen willen wij graag aan u toelichten.
Alle gemeentelijke belastingen op 1 biljet
Net als voorgaande jaren ontvangt u nog
1 aanslagbiljet met daarop (indien van toepassing):
RQURHUHQGH]DDNEHODVWLQJDIYDOVWRႇHQKHႈ
QJ
vastrecht, hondenbelasting en de afrekening van het
aantal aanbiedingen c.q. ledigingen restafval over het
jaar 2018.
Zo ziet u in één oogopslag wat u jaarlijks aan de
gemeente moet betalen.

Afvalstoffenhefﬁng

Berichtenbox op ‘Mijn Overheid’

Op het aanslagbiljet staat ook de afrekening van het ‘omgekeerd’ inzamelen. Bij de grondslag ziet u hoe vaak u van
het afvalpasje gebruik hebt gemaakt. Voor huishoudens in
het buitengebied en de kleine kernen is dat nog de restafvalcontainer.

De gemeente Aalten biedt inwoners ook de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via
MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt dan de aanslag
in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via
de post. Hiermee willen wij de digitale dienstverlening
vergroten.

Geen acceptgirokaart meer
Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van
acceptgiro’s sterk afgenomen. De acceptgiro zal op termijn
ook verdwijnen als betaalmiddel. Wij sturen daarom geen
acceptgirokaarten meer mee. Wij kunnen ze ook niet op
verzoek toesturen.
De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag
zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH 0285
1142 98. Dit kunt u doen met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren.
U kunt ook betalen via automatische incasso. Uw belastingaanslag wordt dan over 8 maanden gespreid (of over 4
maanden als het aanslagbedrag niet hoger is dan € 100,-).

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
Het gemeentekantoor is de publiekslocatie. Hier kunt u
terecht voor burgerzaken en het zorgloket. Ook kunt u er
bekendmakingen inzien.

Openingstijden zonder afspraak

Hebt u de gemeente nog niet gemachtigd om de
belastingaanslag automatisch te incasseren, dan is een
machtigingsformulier bijgesloten. Als u deze verder invult
en terugstuurt, incasseren wij de aanslag 2019 nog van
XZUHNHQLQJ8SUR¿WHHUWGDQRRNJHOLMNYDQGHUXLPHUH
betaaltermijnen.

Ruim 3600 belastingplichtigen hebben zich inmiddels
hiervoor aangemeld en ontvangen de aanslag dus
digitaal. Dit heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u
moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en
WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. Ook sparen
we het milieu, omdat we minder papier gebruiken.
Nieuw is dat u uw aanslag ook online kunt betalen via
Ideal.
Wilt u de belastingaanslag 2020 ook via MijnOverheid
ontvangen? Dan moet u zich registeren op
www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.
Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten
is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik
onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich al eerder
hebt geregistreerd voor de Berichtenbox, controleer
dan of de gemeente Aalten is aangevinkt. U ontvangt
een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox
staat. Hiervoor moet u wel uw actuele e-mailadres
geregistreerd hebben bij MijnOverheid.

Sportnieuws van de talentverbinder

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur

Deze week heeft de talentverbinder Richard Jongetjes per e-mail contact
opgenomen met de sportpartners in de gemeente omdat hij een ‘commissie
denktank sport’ in het leven wil roepen. Deze nieuwe commissie heeft als
taak om de talentverbinder te voeden met (lokale) trends, nieuwtjes en lokale
(on)mogelijkheden.

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.

Zijn doel is sport- en beweegpartners te inspireren en te ondersteunen. Ook wil hij
de sportverkiezing nieuw leven in blazen. Hij vraagt de sportpartners een enquête
in te vullen. Als u deze enquête niet heeft ontvangen, neem dan contact op met
Richard Jongetjes, richard@talentverbinder.nl, tel. 06-10514101.

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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WOZ-waarde te hoog?
Wij maken gratis bezwaar voor u!
Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief.
Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, in
de krant, op het internet of in een reclamefolder.
Het klinkt mooi, maar hoe werkt het echt?
De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning,
bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet
met de waarde eens bent, neem dan contact met ons
op. De gemeente wil net als u graag dat de WOZwaarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om
de waarde te hoog vast te stellen. In voorgaande jaren
hebben wij WOZ-waarden ambtshalve aangepast
naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een
inwoner. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten
gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij
het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze
graag voor u aan. Gratis.

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de
toekomst
Als het bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk
verplicht om onkostenvergoeding uit te betalen. Als u
een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u
dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die
de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die
onkostenvergoeding is zo hoog dat de no-cure no-pay
bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus
de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet
uitbetalen, omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De
gemeente maakt op deze manier meer kosten. Die extra
kosten worden uiteindelijk weer verrekend in de tarieven.
Uiteindelijk betaalt u dus wél een prijs voor het bedrijf dat
u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar
maken is echt gratis.

Vragen
Formeel bezwaar
Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit,
dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet uiterlijk 11 april 2019 bij
de gemeente binnen zijn. Ook bezwaar maken
is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een
gespecialiseerd bureau voor nodig. Dat is prettig, want
die bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar dat
klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van
KHWWHDP+Hႈ
QJHQHQ*(2WHO  (QGRHWX
dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZEHVFKLNNLQJRIRYHUppQYDQGHJHPHHQWHOLMNHKHႈ
QJHQ
Wij helpen u graag!

40 dagen geen alcohol: doet u mee?
De IkPas actie van januari is afgelopen. Duizenden
mensen hebben meegedaan en een maand
geen druppel alcohol gedronken. Heeft u niet
meegedaan? Grijp dan nu alsnog uw kans! Op
6 maart begint namelijk de 40 dagen actie.
Burgemeester Stapelkamp doet ook mee en vertelt
waarom hij dat doet.
Burgemeester Stapelkamp: “Ik lust op zijn tijd graag
een glaasje wijn bij het eten of een likeurtje tijdens
een feestje. Maar ik wil ook wel eens testen of ik
zonder kan. Als burgemeester wil ik graag mensen
aan het denken zetten door aandacht te vragen voor
(overmatig) alcoholgebruik en de nadelen daarvan.
Maar dan moet je zelf ook een stap durven te zetten,
het goede voorbeeld geven. Daarom doe ik mee aan
IkPas en drink ik vanaf 6 maart 40 dagen lang geen
alcohol. Van na carnaval tot aan Pasen. En ik roep
iedereen op met mij mee te doen.”

Durft u de uitdaging van 40 dagen
zonder alcohol aan?
- omdat u eens wilt testen of u ook zonder kunt…
- om het goede voorbeeld aan uw (klein)kinderen te
geven…
- omdat u gezonder wilt leven…
RPX¿WWHUWHYRHOHQ«
- omdat u beter wilt slapen…
- omdat u ...?

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 gaat u naar Samen.Aalten.nl.
(QRPGDWKHWVRPVZHO¿MQLVDOVHUHYHQLHPDQG
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’.

Bijzonder concert
Koninklijke Luchtmacht
in Dinxperlo

ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK
OP PAUZE
DOE MEE AAN IKPAS!
START 40 DAGEN: 6 MAART

Gewoonte
Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het
sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het
slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken.
Bijvoorbeeld omdat u het gezellig vindt, omdat u stress
heeft of u eenzaam voelt, maar misschien vooral wel
uit gewoonte. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen,
bijvoorbeeld:
• Door alcohol slaapt u minder goed (door) en voelt u
]LFKPLQGHU¿W
• Alcohol versterkt of vermindert de werking van veel
medicijnen;
• Door alcoholgebruik neemt de kans op diabetes,
hart- en vaatziekten en kanker toe;
• Door alcohol kunt u sneller vallen en uzelf bezeren.

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

Gaat u de uitdaging ook aan?
Kijk dan op www.ikpas.nl voor meer
informatie.
Ondersteuning
Inschrijven voor de 40 dagen actie kan op www.ikpas.nl.
Door uzelf in te schrijven, vergroot u de kans dat u het
volhoudt. U kunt dan advies krijgen van een IkPas coach
en nieuwsbrieven met tips ontvangen. Ook kunt u via de
website het bekende IkPas polsbandje aanvragen, zodat
iedereen kan zien dat u meedoet.

Ter ere van de veteranen in de gemeente Aalten,
organiseert de gemeente Aalten in samenwerking
met de VVNF en het Orkest Koninklijke
Luchtmacht het Missions Anjerconcert. Het concert
vindt plaats op dinsdag 23 april 2019 in de tent
van VVNF op het Theo Rijksterrein in Dinxperlo.
Toegangskaarten kosten € 12,50 (inclusief één
consumptie) en zijn te verkrijgen bij de plaatselijke
VVV-kantoren in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.
Burgemeester Stapelkamp: “Alle veteranen ontvangen
twee toegangskaarten van ons. Het belooft een
bijzonder concert te worden van dit toporkest en
dus stellen we het restant van de kaarten graag ter
beschikking aan overige belangstellenden. En ik ben
blij met de samenwerking met de VVNF, samen kunnen
we de veteranen zo iets heel speciaals aanbieden.”
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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.

Aanvragen, meldingen en vergunningen
Aalten
Aanvragen
• Rosierweg 3, nieuwbouw loods (19-02-2019)
• Vlierbeslaan 50, 52, 54, 56, 58 en 60, bouw 6
woningen (wijziging op reeds verleende vergunning)
(20-02-2019)

Meldingen
• Derde Broekdijk 1, gemeente Aalten: het veranderen
van het gebouw
• Prinsenstraat 4, Schiller: een festiviteit met live
muziek op 2 maart 2019 van 20.00 tot 02.00 uur
• Sondernweg 25, H. Sluiskes: het veranderen van het
bedrijf

Vergunningen
• Bolwerkweg 11, kappen 3 eiken (19-02-2019)
• Dinxperlosestraatweg 161, plaatsen tijdelijke
woonunit (21-02-2019)

Van de Raad
Rondetafelgesprek
Dinsdag 5 maart 2019, 19.30 uur in het gemeentehuis
aan de Markt (ingang bestuurscentrum)

• Essinkweg 5, tijdelijke plaatsing stacaravan
(19-02-2019)
• Gendringseweg 8, renovatie dak (20-02-2019)
• Lichtenvoordsestraatweg 44, plaatsen reclame
(15-02-2019)
• Schulenkampweg 19, exploitatie- en drank- en
horecavergunning ‘Boerderij De Oude Linde’. De horecaactiviteiten zijn beperkt en kleinschalig van aard
(21-02-2019)
• Westendorpweg 2, exploitatie- en drank- en
horecavergunning ‘Melkveebedrijf Ruesink V.O.F.
’t Westendorp. De horeca-activiteiten zijn beperkt en
kleinschalig van aard (21-02-2019)

Dinxperlo
Vergunningen
• Raadhuisstraat 10, verbouw / restauratie monument en
nieuwbouw schuur (19-02-2019)
• Maurits Prinsstraat 28, exploitatie- en drank- en
horecavergunning ‘Old Dutch Dinxperlo B.V.’ Dit betreft
een bedrijfsovername (21-02-2019)

Tijdens de asbestsanering van de Speelplaats De
Bijvank in Dinxperlo zijn diverse werkzaamheden
uitgevoerd in het kader van het opsporen en ruimen van
conventionele explosieven (CE). Deze kosten en de
kosten van de gemaakte uren van de gemeente voor de
CE werkzaamheden bedragen in totaal € 28.450,- en
kunnen worden ingediend bij het ministerie. De gemeente
ontvangt dan een uitkering van 70 % van deze kosten.

1. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet van
€ 1.500.000 voor verbouw van de gemeentewerf
De gemeentewerf is toe aan een verbouwing. Het
kantoorgebouw is verouderd en met de komst van de
Laborijnploeg is met name de kantine en aanverwante
faciliteiten veel te klein. Daarnaast wil het college het
gebouw graag duurzaam maken. Het gebouw wordt
volledig gasloos en rekenkundig gezien 100%
energieneutraal. In de voorjaarsnota van 2018 is
deze verbouwing al aangekondigd en de dekking van
een kapitaallast van een investering van € 1.500.000
vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd het benodigde
krediet beschikbaar te stellen.

3. Voorstel tot continuering van het eerste Preventie en
Handhavingsplan Alcohol in 2019 en 2020
Het huidige Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
(PenH-plan) is in 2014 vastgesteld. Dit plan bevat o.a. het
beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik,
vooral onder jongeren. Iedere vier jaar moet een nieuw
PenH-plan worden opgesteld. In 2019 wordt door de GGD
een onderzoek uitgevoerd onder scholieren. Het voorstel
is om de resultaten van dit onderzoek af te wachten,
daar het nieuwe beleid (2021-2024) op te baseren en het
huidige PenH-plan in 2019 en 2020 te continueren.

2. Voorstel tot het indienen van de gemaakte
kosten in het kader van de Suppletieregeling
(Explosievenregeling)

4. Raadsmededelingen 16/2019 en 17/2019 Prognose
huishoudens ABF en regionale uitgangspunten Wonen en
Vastgoed
Vanuit de Achterhoek en de provincie Gelderland is het
bureau ABF gevraagd om een betere prognose voor de

Tijdelijke
verkeersmaatregel
Aalten
• Aladnaweg: tijdelijke afsluiting/verkeershinder
tussen de Groot Deunkweg en de
Varsseveldsestraatweg (N318) van 4 t/m 22
maart 2019 i.v.m. bermonderhoud.

Activiteiten
Aalten
Meldingen
• 6WDUW¿QLVK$ODGQDZHJ6WLFKWLQJ3DDVWRHUWRFKW
Paastoertocht op 22 april 2019 van 08.00 - 16.00 uur
• Correctie datum: Lintelo en Dale, Muziekvereniging
Advendo Lintelo, huis-aan-huisverkoop van toiletpapier
en het ophalen van oud ijzer op 30 maart 2019
• Athos, huis-aan-huisverkoop van paaseitjes op 5 en
6 april 2019

Dinxperlo
Meldingen
• Industriestraat 11, Schutterij EMM Dinxperlo, viering
carnaval op 2 maart 2019 van 19.15 - 24.00 uur
• Industriestraat 11, Schutterij EMM Dinxperlo, viering
kindercarnaval op 3 maart 2019 van 14.00 - 18.00 uur

huishoudensontwikkeling voor de Achterhoek te
maken. In de raadsmededeling is de nieuwe prognose
weergegeven. Deze nieuwe prognose is betrokken
bij het opstellen van regionale uitgangspunten
voor de Vastgoed en Woningmarkt tot 2030. Deze
uitgangspunten zijn vastgesteld door de Achterhoek
Board van de Regio Achterhoek en worden verwerkt
in o.a. een nieuwe regionale Woonagenda. Deze
raadsmededelingen worden besproken.
In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/
fractievertegenwoordigers zich een beeld van de
geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te
inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus
geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.
U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen
PD[PLQXWHQ 9RRUDIDDQPHOGHQELMGHJULႈHYLD
WHOQU  RIHPDLOJULႈH#DDOWHQQORIELM
aanvang van het rondetafelgesprek.
Alle documenten zijn beschikbaar op www.aalten.nl
onder Bestuur en Organisatie/Agenda’s vergaderingen.

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.

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.

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

Uitgebreide procedure
Zienswijze

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

