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In gesprek over
‘Visie centrum Dinxperlo’
Kom op vrijdag 13 maart naar de weekmarkt in Dinxperlo. U treft daar Stefan van Aarle van adviesbureau
StadsKracht, met een eigen marktkraam. Tussen 14.00 en 18.00 uur gaat hij graag met u in gesprek over de
toekomst van het centrum van Dinxperlo.
Samen met de ondernemers, eigenaren, bewoners en
belangenvereniging willen wij de visie voor het centrum
van Dinxperlo tot stand brengen. Op 10 december
2019 heeft het team StadsKracht haar plan van
aanpak gepresenteerd in het Kulturhus. Tijdens deze
avond zijn winkeliers, horeca, belangenverenigingen,
vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners
gevraagd deel te nemen in de werkgroepen ‘Functiemix
en Inrichting’ en ‘Activiteiten en Promotie’. Daarnaast is
er een begeleidingscommissie waarin gebiedspartijen en
ambtenaren van de gemeente Aalten deelnemen.

Vervolg

Er zijn inmiddels vier toekomstscenario’s opgesteld voor
het centrum van Dinxperlo. Deze zijn besproken in de
werkgroepen en de begeleidingsgroep. Uiteindelijk willen
we komen tot één voorkeursscenario.

Kunt u niet naar de weekmarkt komen, maar wilt u wel in
gesprek met Stefan van Aarle? Neem dan contact op via
info@stadskracht.nl.

In overleg met de werkgroepen en de begeleidingsgroep
wordt één voorkeursscenario uitgewerkt tot een
integrale, brede visie voor het centrum mét een concreet
uitvoeringsprogramma. Uiteraard kunt u daar in een later
stadium over meedenken en uw reactie geven.
De verwachting is dat begin mei de concept visie
beschikbaar is. Wij nodigen u dan uit voor een
informatieavond in het Kulturhus. Nadere informatie
volgt uiteraard te zijner tijd.

Informatie over het coronavirus
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.

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

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.

Het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld.
Heeft u vragen over het virus (COVID-19)?
Bel 0800 - 1351.

Verspreiding voorkomen
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels.
Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van
een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in
Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in
kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette
patiënt. Deze personen (= contacten) moeten twee
keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden
aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van
andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen
verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland
kan verspreiden.

Contactonderzoek
Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe
besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er
nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie,
contactonderzoek en doorlopende monitoring van de
patiënt.

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
Vrijdag van 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.

klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt
met het coronavirus.

Neem telefonisch contact op met uw huisarts
De symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals
kortademigheid of hoesten. Iemand die de afgelopen
14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19
wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea en NoordItalië) met koorts en een van de hiervoor genoemde
luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19. Die
test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen is:
- Was uw handen regelmatig en goed.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep
en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen.

Reizigers
Gaat u binnenkort op reis? Bekijk dan het actuele
reisadvies op www.nederlandwereldwijd.nl.

Meer weten?
Kijk voor actuele informatie en voor vragen en
antwoorden over het coronavirus op www.rivm.nl.
Veelgestelde vragen over de gevolgen van het
coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers,
werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar
vervoer vindt u op Rijksoverheid.nl.
Heeft u nog vragen over het coronavirus? Neem dan
contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is
dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

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.

‘WOZ-waarde te hoog?
Wij maken kostenloos bezwaar voor u!’
Er zijn diverse bedrijven met deze en soortgelijke
slogans actief. Misschien hebt u er over gehoord op
de radio of gelezen in de krant of op het internet. Het
klinkt mooi, maar hoe werkt het echt?

Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het
vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze graag
voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar
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 WOZ-waarde
klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde
te hoog vast te stellen. In voorgaande jaren hebben
wij WOZ-waarden aangepast naar aanleiding van een
telefoontje of bezoek van een inwoner. Waar gewerkt
wordt, worden immers fouten gemaakt.

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan kunt
u alsnog een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet uiterlijk 11 april 2020 bij de gemeente binnen zijn.
Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel
]HOGHQHHQJHVSHFLDOLVHHUGEXUHDXYRRUQRGLJ'DWLV¿MQ
want die bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar
dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?
Vervolg op bladzijde 2
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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 om bezwaar te maken. De gemeente

Met regelmaat leest u in Aalten Actueel
over de activiteiten die georganiseerd worden
in het kader van Samen Vrijheid Vieren. Het meest
recente overzicht van alle activiteiten
vindt u op www.samenvrijheidvieren.nl

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
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons
op. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels
heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de
JHPHHQWHOLMNHKHႈQJHQ:LMKHOSHQXJUDDJ

Muziek & Spektakel

Muziek & Spektakel

OMROEP GELDERLAND KARAVAAN
WANNEER MA 30 MRT
TIJD 08.00-8.30 uur & 18.30-19.00uur
LOCATIE Markt, Aalten

THEATERVOORSTELLING ‘OPERATIE GESLAAGD’

Cultuur & Educatie

Herdenken & Verdiepen

TONEELSTUK ‘TOEN HET INEENS ECHT WERD’
WANNEER VR 3 APR
TIJD 19.30 uur
LOCATIE Dorpshuus IJzerlo, Thijsweg 19

FOTO BUITEN-EXPOSITIE VETERANEN

Muziek & Spektakel

Cultuur & Educatie

CONCERT ‘OPEN OGEN’

TONEELVOORSTELLING ‘OOSTERBEEK’
WANNEER ZA 18 APR, 20.00 uur &
ZO 19 APR, 13.30 uur
LOCATIE De Ringkamp, Huiskermatedijk 2, Aalten

WANNEER VR 3 & ZA 4 APR
TIJD 20.00 uur
LOCATIE Zuiderkerk, Ludgerstraat Aalten
ENTREE Gratis

WANNEER VR 11 APR
TIJD 20.30 uur
LOCATIE Koppelkerk
Koppelstraat 35 Bredevoort

WANNEER ZA 18 APR – DO 1 OKT
LOCATIE Langs de fietsroute die vanaf medio
april verkrijgbaar bij de VVV Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo

Muziek & Spektakel

Cultuur & Educatie

Herdenken & Verdiepen

FESTIVAL GRENSZLAND
WANNEER ZO 29 MRT
TIJD 11.00 - 23.00 uur
LOCATIE Op de Heelweg in Dinxperlo

BEVRIJDINGSOPTOCHT IJZERLO

TENT-KERKDIENST ‘GEROEPEN TOT VRIJHEID’
WANNEER ZO 19 APR, 10.00 uur
LOCATIE Oranjetent aan de Helmkamp, Dinxperlo

Herdenken & Verdiepen

Cultuur & Educatie

HERDENKING EN VIERING MONUMENT
NIJHOFSWEG
WANNEER ZO 29 MRT, 14.00 uur
LOCATIE Verzamelen De Neeth,
Neetweg 6 Barlo

TONEELVOORSTELLING ‘FEBRUARI’ DOOR
’T BUURTSCHAP UIT SINDEREN
WANNEER ZA 4 APR, 20.00 uur
LOCATIE Streektheater Aalten/De Hofnar Polstraat

WANNEER ZA 4 APR
TIJD 14.30 uur
LOCATIE Fam. Ruessink
Westendorpweg 2 IJzerlo

7 Aalten
samenvrijheidvieren.nl

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.

Dinxperlo
Aanvragen
• Bosmanslaan 53, kappen boom (02-03-2020)
• Helmkamp (ong.), kappen 24 bomen (28-02-2020)

Geweigerde omgevingsvergunning

Aanvragen, meldingen en vergunningen
Aalten
Aanvragen
• Dijkstraat 62A, aanpassen entree (04-03-2020)
• Industriestraat 15, veranderen opslaghal (04-03-2020)
• Romienendiek 9, plaatsen zonnepanelen (01-03-2020)
• Sondernweg 11, plaatsen stacaravans (02-03-2020)

Vergunningen
• Derde Broekdijk 1D, dichtbouwen bestaande luifel
(03-03-2020)
• Hondorpweg 11, vervangen loods (04-03-2020)
• Provinciale weg N318, kappen 2 zomereiken
(03-03-2020)

• Provinciale weg N819, kappen 2 Amerikaanse eiken
(03-03-2020)
• Provinciale weg N819, kappen 3 zomereiken en 2 ruwe
berken (03-03-2020)
• Provinciale weg N819, kappen 3 eiken (03-03-2020)
• Schaarsdijk 5, kappen eik (27-02-2020)
• 't Haartse Bos 1,3,5,7 en 9, afwijken bestemmingsplan
bouw vijf woningen (04-03-2020)
• Thijsweg 2, actualiseren omgevingsvergunning
activiteit milieu (21-02-2020)
• Vlierbeslaan 52, plaatsen keerwand (04-03-2020)

Bredevoort
Aanvraag
• Misterstraat 53, vervanging kozijnen (03-03-2020)

• Meniststraat 2A, kappen 2 bomen (27-02-2020)

De Heurne
Aanvragen
• Lage Heurnseweg 30, kappen kastanjeboom
(02-03-2020)
• Welskerveen 5, bouwen 2 varkensstallen (27-02-2020)

Rectiﬁcatie publicatie ontwerpbesluit
Op 3 maart 2020 is abusievelijk het ontwerpbesluit voor
het splitsen van een woning aan de Lage Heurnseweg
32 en 32A in Heurne gepubliceerd. In de publicatie
wordt aangegeven dat het ontwerpbesluit per 4 maart
voor eenieder ter inzage ligt. Dit is niet correct. Het
ontwerpbesluit ligt niet ter inzage.
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Activiteiten

Toekenning straatnaam Tieltjeshuuspad

Hele gemeente
Meldingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op
3 maart 2020 is besloten om aan het pad lopende van
Beggelderdijk (noordzijde) tot Beggelderdijk (zuidzijde) in
Dinxperlo onderstaande straatnaam toe te kennen:

• Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp, 19 en 20 april
2020
• 6WDUW¿QLVKLQ%RFKROW%RQGVUHSXEOLHN'XLWVODQG0XNR
Bike Tour 2020 i.h.k.v. ‘Samen Vrijheid Vieren’ op 6 juni
2020 van 11.00 - 16.00 uur. Deze tocht loopt deels over
het grondgebied van de gemeente Aalten.
• Multizicht, plaatsen van reclameborden van 17 t/m 31
maart 2020, op de daarvoor aangewezen locaties.
• WTC Dinxperlo, plaatsen van reclameborden van 13 t/m
26 juni 2020, op de daarvoor aangewezen locaties.
• ReumaNederland, ophangen van spandoeken van
16 t/m 21 maart 2020, op de daarvoor aangewezen
locaties.

Aalten
Meldingen
• Scouting Aalten, huis-aan-huisactie verkoop van
potgrond op 14 maart 2020.
• Hamelandroute / Bijnenweg, TWV De Peddelaars, proloog
clubwedstrijd op 7 april 2020 van 19.00 - 20.30 uur.
• 6WDUW¿QLVK/LFKWHQYRRUGVHVWUDDWZHJ$9$¶
bargloop op 21 juni 2020 van 18.00 - 20.00 uur.

Vergunning
• Driessenshof, standplaats voor verkoop van vis en
aanverwante artikelen, woensdag 10.00 - 18.00 uur;
vrijdag 10.00 - 12.45 uur en zaterdag 10.30 - 16.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Tieltjeshuuspad

Aalten
Dit besluit treedt in werking op 3 maart 2020 en ligt
met ingang van 10 maart 2020 gedurende 2 weken ter
inzage. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met team Openbare Ruimte.

Vertrokken met onbekende bestemming,
besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten onderstaande personen per 31 januari
2020 ambtshalve op te nemen in het Register Nietingezetenen (RNI) met verblijfplaats Onbekend. Dit
heeft tot gevolg dat betrokkenen geen documenten
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, ondersteuning worden stopgezet.
Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van de
AOW.
Naam:
6/6XOLFă
N. Pescaru
&&KLULOă
$3&DWDQă

Geboortedatum:

10-11-1975



Bredevoort
Vergunning

Bezwaar

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

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar
maken. Zie Procedures (reguliere procedure).

• Eligiusstraat, tijdelijk afsluiten van de Eligiusstraat
tussen de Willebrordstraat en de Bonifaciusstraat op
5 mei 2020 van 07.00 – 18.00 uur i.v.m. evenement
75 jaar vrijheid.
• De volgende maatregelen worden ingesteld i.v.m. de
Ronde van Aalten:
- tijdelijk afsluiten van de Romienendiek tussen de
Aladnaweg en de Ringweg op 19 april 2020 van
11.00 - 17.00 uur;
- tijdelijk afsluiten van de Barloseweg tussen de
Welinkweg en de Romienendiek op 19 april 2020
van 11.00 - 17.00 uur;
- tijdelijk afsluiten van de Welinkweg op 19 april
2020 van 11.00 - 17.00 uur;
- tijdelijk afsluiten van de Aladnaweg tussen de
Welinkweg en de Romienendiek op 19 april 2020
van 11.00 - 17.00 uur;
- plaatsen van voorwaarschuwingsborden op
de Aladnaweg bij de kruising met zowel de
Barloseweg als de Ringweg.

Van de Raad
Vergadering agendacommissie

Dinxperlo
Meldingen

Op maandag 16 maart 2020 om 19.30 uur vergadert de agendacommissie in het gemeentehuis in
Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg).

• Stichting CJV De Heurne - Dinxperlo, huis-aan-huisactie
voor verkoop van perkplanten en perkgoed op 9 mei
2020.
• %XXUWEHZRQHUV9ULH]HQNDPSURPPHOVQXႇHOPDUNWRS
12 juli 2020 van 10.00 - 15.30 uur.

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, wordt de agenda
van de vergadering van de oordeelsvormende
vergadering van de raad op 7 april 2020 en de
raadsvergadering van 21 april 2020 besproken.
Op www.aalten.nl staat de volledige agenda van
deze vergadering.

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

