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Gemeente

Aalten

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,
het zorgloket en het inzien van bekendmakingen.

Elektrisch afval
Bij elektrisch afval gaat het om kapotte en oude
elektrische apparaten. Dit wordt ook wel e-waste
genoemd. Het zijn kleine apparaten waar een batterij
in kan of waar een stekker aan zit. Bijvoorbeeld een
kapot scheerapparaat, een elektrische tandenborstel
of een afstandsbediening.

Openingstijden zonder afspraak

Waarom recyclen?

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

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

,QHOHNWULVFKDIYDO]LWWHQVWRႇHQGLHKHUJHEUXLNWNXQQHQ
ZRUGHQ'RRUGLHVWRႇHQHUXLWWHKDOHQNXQQHQ]HZHHU
in nieuwe apparaten gebruikt worden. Maar er kunnen
RRNVFKDGHOLMNHVWRႇHQLQ]LWWHQ'LHNXQQHQHUXLW
gehaald worden om veilig af te voeren. Daarom is het
belangrijk om elektrisch afval niet bij het restafval te
doen. Bewaar het gescheiden en lever het in.

Het gemeentehuis aan de Markt is alleen toegankelijk op
afspraak of bij bijzondere gelegenheden of vergaderingen.

Gratis inleveren

Openingstijden met afspraak

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.

Waar kan ik de Jekko inzamelbox krijgen?
Met de Jekko inzamelbox kunt u gebruikte kleine
elektrische apparaten, maar ook kapotte spaarlampen
en lege batterijen netjes op één plek bewaren. De
Jekko inzamelbox is gratis, en u kunt hem veel keren
gebruiken. Hij is af te halen bij het klantcontactcentrum
van de gemeente, aan de Hofstraat in Aalten. Het is een
soort bouwpakket, dus u mag hem zelf in elkaar zetten.
Op = op!

Inleveren van elektrisch afval kan gratis. U kunt dit
doen bij het afvalbrengstation, maar het kan ook bij de
wat grotere winkels waar ze zulke apparaten verkopen.
Daar staan vaak opvallende bakken waar u ze in kunt
doen. Veel mensen vinden het handig om hun kapotte
elektrische apparaten eerst thuis te bewaren. Dat kan
met de Jekko inzamelbox. U hoeft dan niet elk apparaat
apart weg te brengen.

Mantelzorgspreekuur
Vrijdag van 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

Euregio spreekuur
Iedere eerste donderdag van de maand van 18.00 - 19.00 uur in het
Kulturhus Dinxperlo (Maurits Prinsstraat 6 / Terborgseweg 3)

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.

Informatiebijeenkomst Slingeplas
Bredevoort
Op donderdag 13 februari is er een informatiebijeenkomst over de toekomst van De Slingeplas in
Bredevoort. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur) en is in ’t Grachthuys,
Kruittorenstraat 1 in Bredevoort.

De gemeente Aalten is van plan het gebied te kopen en
dit in erfpacht uit te geven aan Vakantiepark De Twee
Bruggen. Samen met De Twee Bruggen informeren wij
u op 13 februari graag over onze gezamenlijke visie
op het gebied, de actuele ontwikkelingen en de manier
waarop de Bredevoortse samenleving bij de uitwerking
betrokken wordt. Aanmelden is niet nodig, u bent van
harte welkom.
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Veilig ondernemen buitengebied
Op donderdag 13 februari en donderdag 19 maart
vinden twee informatieavonden plaats over veilig
ondernemen in het buitengebied. Het buitengebied
heeft steeds vaker te maken met leegstand dat
daardoor aantrekkelijk is voor criminelen.

Tijdens de bijeenkomsten komt u meer te weten over
verschillende soorten van georganiseerde criminaliteit
en leert u wat u kunt doen bij een verdachte situatie.
Daarnaast kunt u tijdens beide avonden letterlijk een
kijkje nemen in ‘de wereld van drugsproductie’ in de
zogenaamde ondermijningscontainer.

U bent van harte welkom!
Donderdag 13 februari - 19.30 uur
’t Dorpshuus IJzerlo
Donderdag 19 maart - 19.30 uur
’t Grachthuys Bredevoort

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.

• 0DUNW&DIp5HVWDXUDQW6WHJHUVRQWKHႈQJYRRU
het tijdelijk schenken van zwakalcoholische drank op
diverse data in 2020

Aanvragen, meldingen en vergunningen

De Heurne
Aanvraag

Bredevoort
Meldingen

Aalten
Aanvragen

• Linderdijk (ong.), herinrichting Heurns Veld en bouwen
overkapping (24-01-2020)

• ’t Haartse Bos (ong.), bouwen woning (29-01-2020)
• Vlierbeslaan 52, plaatsen keerwand (27-01-2020)

Vergunning

Vergunningen

• Caspersstraat 14, tijdelijk verhogen aantal
camperplekken met 8 stuks (29-01-2020)

• Centrum Bredevoort, AVA’70, Grachtenloop, 10 juni
2020 van 18.00 - 20.00 uur
• Meenkmolenweg 13, Winterswijk-Miste, AVA’70, start/
¿QLVK7ZHH%UXJJHQORRSDXJXVWXVYDQ
20.30 uur. De route loopt deels over het grondgebied
van de gemeente Aalten

• Grevinkweg 7, renovatie bijgebouw (27-01-2020)
• Koopmanstraat 45, uitbreiding woning (27-01-2020)

Activiteiten

Dinxperlo
Meldingen

Bredevoort
Vergunning

Aalten
Meldingen

• Koppelstraat 16, functiewijziging van pastorie naar
wonen (27-01-2020)

• Kloosterdijk 1, feest, 14 augustus 2020 van 12.00 01.00 uur
• %UHGHYRRUWVHVWUDDWZHJ$$9$¶VWDUW¿QLVK
Walfortloop, 21 juli 2020 van 19.00 - 21.00 uur
• Beeklaan, AVA’70, King of the Beeklaan, 4 juli 2020 van
20.00 - 21.30 uur

• Centrum Dinxperlo, Figulus Welzijn, optocht/
wandeltocht, 30 oktober 2020 van 18.00 - 20.30 uur
• Start Prins Clausplein, VVNF, lampionnenoptocht,
28 maart 2020 van 19.00 - 20.00 uur

Dinxperlo
Aanvragen
• Industriestraat 12, afwijken bestemmingsplan voor
directe verkoop vanuit bedrijfspand (30-01-2020)
• Welinkweg 74, plaatsing dakkapel (22-01-2020)

Vergunningen
• 0DUNW+HUEHUJKG¶2OGH0DUFNWRQWKHႈQJYRRU
het tijdelijk schenken van zwakalcoholische drank op
diverse data in 2020

Vergunningen
• De Kolk 6, Het Blauwe Meer en Fanfareorkest Psalm
150, Blue Lake Proms op 22 februari 2020 van 16.30 23.00 uur en op 23 februari 2020 van 16.00 - 19.00 uur
• De Kolk 6, Het Blauwe Meer en Fanfareorkest
3VDOPRQWKHႈQJYRRUKHWVFKHQNHQYDQ
zwakalcoholische drank op 22 februari van 18.00 01.00 uur en op 23 februari 2020 van 16.00-22.00 uur

Van de Raad
Raadsvergadering en oordeelsvormende vergaderingen
Dinsdag 11 februari vanaf 19.30 uur in
het gemeentehuis aan de Markt (ingang
Bestuurscentrum).

Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties
(uitspraken van de raad) aangekondigd.
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Raadsvergadering
Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. In deze
vergadering stelt de raad de agenda van de oordeelsvormende vergaderingen vast (deze vergaderingen
vinden aansluitend plaats) en neemt de raad een
besluit over de voorstellen waarover niet meer
gesproken hoeft te worden.
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

Oordeelsvormende vergaderingen
Aansluitend aan de raadsvergadering zijn de oordeelsvormende vergaderingen. In een oordeelsvormende
vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over
de geagendeerde onderwerpen.
Oordeelsvormende vergadering zijn openbaar. U kunt
als toehoorder aanwezig zijn, u kunt niet meepraten. Er
wordt tijdens deze vergaderingen over de besproken
onderwerpen nog géén besluit genomen.

Oordeelsvormende vergadering I
Raadzaal van 20.00-20.45 uur
Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Kern Aalten, supermarkt De Hoven 25
Vanuit het doel om een vitaal, compact en aantrekkelijk
centrum te creëren is gewerkt aan een plan waar het
FHQWUXPLQPHHUGHUHRS]LFKWHQSUR¿MWYDQKHHIW
- de uitbreiding van de supermarkt Albert Heijn aan
de Hoven met daarboven drie appartementen en
daaronder een parkeerkelder en een herinrichting van
de openbare ruimte
- een verplaatsing van de bibliotheek naar het pand
Lage Blik 28 waarbij dit pand wordt vernieuwd en
de openbare ruimte daaromheen heringericht
Voor de uitvoering van dit totale project wordt aan de raad
ook gevraagd om € 334.000,- beschikbaar te stellen.

Oordeelvormende vergadering II
Raadzaal van 21.00-21.45 uur
Voorstel tot vaststellen van de eindrapportage Krachten
Dijkstraat versterken, december 2019.
Samen met ondernemers, bewoners en eigenaren is
onder leiding van Moventem BV gewerkt aan een

plan voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en
leefbaarheid van het projectgebied Dijkstraat. De in
december 2019 afgeronde eindrapportage “Krachten
Dijkstraat Versterken” is het resultaat van deze
samenwerking. Het projectgebied betreft het gedeelte
van de Dijkstraat tussen het spoor en kruispunt
Admiraal de Ruyterstraat. Deze eindrapportage
markeert het startpunt voor de concrete uitwerking van
verbeteringen om samen met eigenaren, bewoners
en ondernemers te werken aan de toekomst zodat
het aangenaam wonen, werken en leven blijft aan de
Dijkstraat.
De agenda van de vergaderingen van de raad
met bijbehorende documenten zijn beschikbaar
op www.aalten.nl onder Bestuur en Organisatie/
gemeenteraad/openbare vergaderingen.

Door de raad besloten
In de raadsvergadering van 28 januari heeft de raad
besloten:
- De spoorwegovergangen Groot Heinenweg en
Kleuverspad aan de openbaarheid te onttrekken.
- De cultuurnota 'De warm BAD voor cultuur' vast te
stellen.
- Krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop voor
het agrarisch bedrijf Sondernweg 2 in Aalten.
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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
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

