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Lening voor
toekomstbestendig
maken van uw woning
Heeft u in het nieuwe jaar plannen om uw huis duurzamer, toekomstbestendig of asbestvrij te maken? Of
kwalitatief te verbeteren? Als woningeigenaar kunt u daarvoor nu een aantrekkelijke ﬁnanciering krijgen.
Gemeente Aalten wil inwoners met de Regeling
Toekomstbestendig Wonen ondersteunen bij het nemen
van duurzame maatregelen in en aan hun woning.
Huiseigenaren kunnen tegen een aantrekkelijke rente
geld lenen om hun woning toekomstbestendiger
te maken. U kunt de lening alleen gebruiken voor
bestaande woningen.
De Toekomstbestendig Wonen lening kent 4 vormen,
met verschillende voorwaarden. Het minimale bedrag
dat u kunt lenen is € 2.500,- , het maximale € 50.000,-.
De rente is gedurende de gehele looptijd vast. De rente
is op dit moment 1,6% (in bijzondere gevallen 1,7%).
9HUYURHJGERHWHYULMDÀRVVHQPDJDOWLMG

Overwaarde woning gebruiken
De verzilverlening is speciaal voor huiseigenaren vanaf
58 jaar die een groot deel van hun hypotheek hebben
afgelost of waarvan de woning voldoende overwaarde
heeft. Met de verzilverlening kunnen zij zonder extra
maandlasten hun woning toekomstbestendig en
duurzamer maken.

Gemeente Aalten
Gemeentekantoor, Hofstraat 8, 7121 DM Aalten
Gemeentehuis, Markt 7, 7121 CS Aalten
Postbus 119, 7120 AC Aalten
Algemeen telefoonnummer: (0543) 49 33 33
gemeente@aalten.nl - www.aalten.nl
gemeente_aalten
gemeenteaalten
Het gemeentekantoor is de publiekslocatie voor burgerzaken,
zorgloket en het inzien van bekendmakingen.

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

Aanvragen
U vraagt de Toekomstbestendig Wonen lening aan
bij AGEM (voorheen VerduurSaam Energieloket). Zij
beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden van
de gemeente Aalten voldoet. Is uw aanvraag door
AGEM goedgekeurd, dan volgt stap 2. U vraagt dan
de lening aan bij het SVn (Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Zij kijken
QDDUXZ¿QDQFLsOHVLWXDWLH,VRRNGH69QSRVLWLHIGDQ
NULMJWXHHQRႇHUWHPHWGHGHWDLOVYDQGHOHQLQJ

Meer weten?
Meer informatie staat op de websites van AGEM:
www.agem.nu, SVn: www.svn.nl en de gemeente Aalten
www.aalten.nl/toekomstbestendigwonen.
AGEM kan u ook adviseren over duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld met een huisbezoek van een
energiecoach.

Beweeg- en Sportakkoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op 30 december hebben wij een ‘save the date’
gestuurd voor de kick-off van het Beweeg- en
sportakkoord op 29 januari van 17.00 - 19.00 uur.

Aalten

Het blijkt dat wij niet alle sportverenigingen en
-aanbieders hebben kunnen bereiken. Heeft uw
organisatie geen bericht ontvangen? Neem dan contact
op met de sportformateurs van gemeente Aalten via
barbara.ulfman@achterhoekinbeweging.nl. Dan sturen
wij u de informatie alsnog toe.

• tijdelijk afsluiten van de Aladnaweg tussen de
Romienendiek en de Varsseveldsestraatweg op
8 februari 2020 van 14.30 - 15.45 uur voor een
herdenking
• tijdelijk afsluiten van de Landbouwstraat op
29 mei 2020 van 17.00 – 22.00 uur i.v.m. de
avondvierdaagse

Openingstijden met afspraak
Dit zijn ook de tijden waarop wij telefonisch bereikbaar zijn.
Maandag, woensdag en donderdag 08.30 - 17.00 uur
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.00 uur
Voor het maken van een afspraak: www.aalten.nl/afspraak
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
Storingen aan het riool: (0543) 49 33 46

Servicedienst Hulpmiddelen
7 dagen per week bereikbaar: (0543) 49 33 40

Zonder afspraak uw schulden bespreken
Dinsdag van 8.30 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

Mantelzorgspreekuur

Historisch onderzoek naar
explosieven en verhalen
Wat weet u nog over bombardementen in de Tweede Wereldoorlog?
De gemeente Aalten heeft veel te lijden gehad onder
oorlogsgeweld in de periode 1940-1945. Daarom laat
de gemeente een vooronderzoek uitvoeren naar
locaties waar mogelijk conventionele explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven.

Vrijdag van 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

Euregio spreekuur
Iedere eerste donderdag van de maand 18.00 - 19.00 uur.
Kijk op www.grenzinfo.eu voor meer info.

Colofon
Iedere week worden op deze pagina's de openbare bekendmakingen
gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl
of 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.

Inwoners die op de hoogte zijn van achtergebleven
munitie, vliegtuigbommen en vliegtuigrestanten vragen
wij contact op te nemen met de onderzoekers van AVG
Explosieven Opsporing Nederland. Het gaat dan om
bijvoorbeeld mogelijke locaties waar bombardementen
zijn geweest of waar u, vanuit de overlevering, denkt dat
nog munitie in de bodem zit.
De afdeling explosievenopsporing is bereikbaar op
(0416) 700 220 of via e-mail: eo@avg.eu

Verhalen vastleggen
Ongetwijfeld is er over een aantal bombardementen
meer te vertellen dan alleen de locatie van mogelijk
achtergebleven munitie. We vinden het belangrijk om
ook die verhalen vast te leggen. Aan de Oudheidkundige
Werkgemeenschap Aalten – Dinxperlo – Wisch (ADW)
hebben wij gevraagd hierin een rol te spelen. Bent u
op de hoogte van mogelijk achtergebleven munitie én

Bron: Aaltense Musea
hebt u een verhaal te vertellen over wat op die plek is
gebeurd, dan kunt u contact opnemen met ADW.
Het secretariaat van ADW is rechtstreeks bereikbaar via
e-mail: info@adwhistorie.nl. Voor telefonisch contact met
ADW kunt u bellen met de gemeente: (0543) 49 33 33.
Het vooronderzoek van AVG is inmiddels gestart.
Meldingen die tot 15 februari 2020 zijn doorgegeven,
kunnen worden meegenomen in het onderzoek.
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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

Permanente verkeersmaatregel
Bosmanslaan, plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen

Aalten
Aanvragen
• Berkenhovestraat 5, bouw dakopbouw (04-01-2020)
• Roelendijk 1, organiseren autocross (05-01-2020)
• Westendorpweg 2, bouw tochtsluis (08-01-2020)

De Heurne
Vergunning

Meldingen

Activiteiten

• Lage Blik 26, Action Nederland BV, in werking hebben
winkelbedrijf
• 6ODDGLMN2EELQNEHsLQGLJHQKRXGHQYDQ
vleesvarkens en vleeskalveren en gebruik varkensschuur
voor noodopvang zoogkoeien en schapen
• Westendorpweg 2, Melkveebedrijf Ruesink vof: bouw
machineberging/opslagloods, tochtsluis/entree en
verplaatsen vee

Ontwerpbesluiten
• Veenhuisweg 13, actualiseren geldende
omgevingsvergunning activiteit milieu
• Varsseveldsestraatweg 105, ambtshalve wijziging
omgevingsvergunning activiteit milieu

Vergunning
• De Kraaienboom 1, plaatsen keerwand (07-01-2020)

Permanente verkeersmaatregelen

ACTIVITEITEN JAN - FEB 2020

• Gelkinkweg 5, tijdelijke bewoning (07-01-2020)

Aalten
Melding
• Haartsestraat 150, Tennisvereniging Altec,
tennisactiviteit voor de jeugd van 18 januari 18.00 uur
t/m 19 januari 2020 10.00 uur.

Vergunning
• 0DUNW$DOWHQ VWDUWHQ¿QLVK :69'H:DQGHOYULHQG
Aalten, Avondwandelvierdaagse van 25 t/m 29 mei
2020.

Dinxperlo
Meldingen
• Industriestraat 11, Schutterij E.M.M. Dinxperlo, countrywesternactiviteit op 1 februari 2020 van 07.30 - 24.00 uur.
• Oude begraafplaats Kerkhofplein, Stichting Stolpersteine
'LQ[SHUORHQ'H+HXUQHKHUGHQNLQJRRUORJVVODFKWRႇHUV
op 28 maart 2020 van 16.30 - 17.30 uur.

Van de Raad

Bredevoort
Vergunningen

Op maandag 20 januari 2020 om 19.30 uur
vergadert de agendacommissie in het gemeentehuis in Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg).

Dinxperlo
Aanvraag
• Wilhelminastraat 7A, verbouw café en cafetaria tot
woning (06-01-2020)

Cultuur & Educatie

Herdenken & Verdiepen

SCHILDER-, TEKEN-, FOTO-

TOT VRIJHEID GEROEPEN
WANNEER ZO 12 JAN -

WEDSTRIJD
WANNEER ZO 01 DEC -

Plaatsen van een openbare laadpaal voor elektrische
voertuigen aan de:
• Koeweide
• Orion
• Oosterkerkstraat
• De Hoven

• Misterstraat 56, plaatsen zonnepanelen (08-01-2020)
• Misterstraat 89, nieuwbouw bijgebouw (07-01-2020)
• Winterswijksestraat 43, nieuwbouw woning (06-01-2020)
• Winterswijksestraat 43A, nieuwbouw woning (06-01-2020)

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de gemeente Aalten bevrijd werd.
Deze vrijheid willen wij graag samen en met elkaar vieren met activiteiten
rond het thema bevrijding. 75 jaar bevrijding gaat over samen feest vieren,
bezinnen, vrijheid en vrede vieren, maar ook over ontmoeten over de grens.
Hieronder vindt u een klein overzicht van activiteiten die georganiseerd
worden in de periode januari - februari 2020.

Vergadering agendacommissie

De agendacommissie bereidt de vergaderingen
van de gemeenteraad voor en bespreekt zaken
die betrekking hebben op het functioneren en
werkzaamheden van de raad. De vergadering is
openbaar. Naast de vaste agendapunten worden de
agenda van de oordeelsvormende vergadering van
de raad op 11 februari 2020 en de raadsvergadering
van 25 februari 2020 besproken.

ZO 01 MRT

ZO 03 MEI
LOCATIE Diverse geloofgemeen-

LOCATIE Diverse locaties, kijk op

schappen in Aalten en
Bocholt

achterhoekskunstcafé.nl

Herdenken & Verdiepen

Cultuur & Educatie

MONUMENT LEVENSLICHT
WANNEER ZO 26 JAN ZO 02 FEB
TIJD ZO 26 JAN vanaf 20.00 uur
LOCATIE Museumplein in het

CURSUS BIOGRAFIE SCHRIJVEN
WANNEER DI 28 JAN WO 11 MRT
TIJD 10.00 – 12.00 uur
19.30 – 21.30 uur

Nationaal Onderduikmuseum, Markt 14, Aalten

LOCATIE Bibliotheek Suderwick en
Bibliotheek Aalten

Cultuur & Educatie

Muziek & Spektakel

DE GESCHIEDENIS VAN EEN
JOODSE FAMILIE
WANNEER DO 30 JAN
TIJD 20.00 uur
LOCATIE ’t Romienendal
Aladnaweg 3, Aalten

STILLE TOCHT / HERDENKING
MONUMENT GREVINKWEG
WANNEER ZA 08 FEB
TIJD Vertrek stille tocht 14.30 uur
LOCATIE Verzamelen bij
‘t Romienendal,
Aladnaweg 3, Aalten

Muziek & Spektakel

Muziek & Spektakel

CONCERT GELUKSVOGEL
WANNEER ZA 22 FEB

BLUE LAKE PROMS CONCERT –
SOUND OF FREEDOM

TIJD 16.00 uur
LOCATIE Het Blauwe Meer
Helmkamp 17, Dinxperlo

WANNEER ZA 22 & ZO 23 FEB
TIJD ZA 22 FEB 20.00 uur
ZO 23 FEB 16.00 uur
LOCATIE Het Blauwe Meer
Helmkamp 17, Dinxperlo

Voor het volledige activiteitenoverzicht en verdere informatie verwijzen wij
u naar de website samenvrijheidvieren.nl. U kunt ook de Facebookpagina
Samen Vrijheid Vieren in de gaten houden.

Melding
• Hogestraat 3, Action Nederland BV, in werking hebben
winkelbedrijf

Op www.aalten.nl staat de volledige agenda van
deze vergadering.

GRENSLAND
GRENZLAND

samenvrijheidvieren.nl

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
YDQNRSLHsQYUDJHQZLMHHQNOHLQHELMGUDJH,QGLHQX
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
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.

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

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

