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Coronavirus
Het coronavirus zorgt voor een toenemend aantal
besmettingen in Nederland. Sinds donderdag 12
maart 2020 gelden in heel Nederland nieuwe
maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus. Op 15 maart is besloten dat ook de
scholen en horeca dicht gaan tot en met 6 april.
Elders in deze krant geeft burgemeester Anton
Stapelkamp een toelichting op de ontwikkelingen én
vraagt hij dringend om uw medewerking aan deze
maatregelen.
Gemeentelijke dienstverlening
De maatregelen raken ook de dienstverlening van
de gemeente Aalten. De dienstverlening gaat door,
maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico
op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarvoor
vragen we uw medewerking.

We werken de komende weken dus alleen op afspraak.
De vrije inloop, ook op de dinsdagavond, vervalt.
Uiteraard geldt ook hierbij: heeft u klachten zoals
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan
niet naar het gemeentekantoor en blijf thuis.

Afspraken in het gemeentekantoor
Is er een afspraak met u gepland in het
gemeentekantoor tussen nu en 6 april? onze
medewerker neemt contact met u op om te overleggen
of de afspraak door moet gaan. Of wellicht ook
telefonisch kan plaatsvinden.

Afspraken bij u thuis (bijv. keukentafelgesprek en
WOZ taxaties)
Tot en met 6 april geplande afspraken gaan niet door. De
medewerker neemt telefonisch contact met u op.

Contact met de gemeente
Wij vragen u om de contacten met de gemeente zoveel
als mogelijk telefonisch en digitaal te doen. Wij zijn
telefonisch bereikbaar via nummer (0543) 49 33 33 en
per mail via gemeente@aalten.nl. U blijft welkom in het
gemeentekantoor aan de Hofstraat in Aalten. Maar dan
alleen op afspraak en alleen voor zaken die niet kunnen
wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden.

Dit geldt ook voor publieke locaties als theaters,
musea, sportclubs etc. Handelen in strijd met de
noodverordening levert een overtreding op en is
strafbaar. Inmiddels is ook de horeca en sport gesloten.

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan
100 personen
Op vrijdagavond 13 maart heeft de voorzitter van
de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, een
noodverordening afgekondigd. Alle evenementen
met meer dan 100 personen in het gebied van de
veiligheidsregio zijn verboden tot en met 31 maart 2020.

De gemeente heeft de vergunningen voor evenementen
voor meer dan 100 personen tot en met 31 maart
ingetrokken.

Meer weten?
Informatie, advies en veel gestelde vragen en
antwoorden over het coronavirus vindt u op de website
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM): www.rivm.nl. Ook op de website van de GGD
staat veel informatie en tips: www.ggdnog.nl. Heeft u een
VSHFL¿HNHYUDDJ"'DQNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWKHW
RIVM. Doe dit via de website, of bel 0800-1351.
Actueel nieuws leest u ook op de website van de
gemeente Aalten: www.aalten.nl en via de sociale media
(Facebook en Twitter) van de gemeente.
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Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

Het gemeentekantoor is de publiekslocatie voor burgerzaken,
het zorgloket en het inzien van bekendmakingen.
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Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30
30 uur
U kunt
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur

Eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april.

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

Deze maatregel geldt voor de volgende sectoren:

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

Eet- en drinkgelegenheden,
bijvoorbeeld cafés,
restaurants, bars en
coffeeshops.

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

18+
Sport- en fitnessclubs, bijvoorbeeld
sportverenigingen,
zwembaden en
sportscholen.

Sauna’s, bijvoorbeeld
spa’s en wellnesscentra.

Seksgerelateerde
bedrijven, bijvoorbeeld prostitutie,
seksclubs en escortdiensten.

Afgelast

Dinsdag van 8.30 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.
kantoo
k
or.

Mantelzorgspreekuur

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Afgelast

Vrijdag van 11.00 - 12.30 uur in het gemeentekantoor.
kantoor.
k
or.
r.

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

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je geen klachten?

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.

Houd gepaste afstand
(1,5 meter) en vermijd
grote groepen (+100)

Werk thuis
als het kan

Blijf thuis

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Beperk (sociale)
contacten

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.
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Wie verdient de Erfgoedprijs 2020?
Elk jaar reikt het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalten de Erfgoedprijs
uit. Dit gebeurt tijdens de opening van de Open
Monumentendag. De uitreiking vindt dit jaar plaats
op zaterdag 12 september. Kent u iemand of een
organisatie die het verdient om de Erfgoedprijs
gemeente Aalten 2020 te ontvangen, stuur uw
aanmelding dan in.
Met het toekennen van de prijs wil het college haar
waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van
herstel van waardevolle oude panden of objecten in
onze gemeente. Maar ook voor het onder de aandacht
brengen van het erfgoed in onze gemeente, kunt u
iemand voordragen.

dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor
hij/zij zich heeft ingezet. Het kunstwerk is afkomstig van
HHQORNDOHNXQVWHQDDU,QVSHFL¿HNHJHYDOOHQNDQRRN
voor een andere passende prijs worden gekozen.
Aanmelden kandidaten voor 25 mei 2020
U kunt uzelf of iemand anders aanmelden voor de
Erfgoedprijs. Dit doet u door een beknopte omschrijving
van de werkzaamheden, de reden waarom deze
persoon/organisatie de prijs zou moeten krijgen,
aangevuld met een aantal foto’s, te sturen naar de
gemeente Aalten ter attentie van Ingrid Oonk, Postbus
119, 7120 AC Aalten. De aanmelding mag ook gemaild
worden naar i.oonk@aalten.nl. U kunt uw kandidaat
aanmelden tot 25 mei 2020.

Informatieavond veilig
ondernemen in het
buitengebied afgelast
De informatieavond in het kader van het Keurmerk
Veilig Ondernemen Buitengebied op donderdag 19
maart gaat niet door.
In overleg met de mede-organisator Platform Veilig
Ondernemen Oost Nederland wordt nog bekeken of
de bijeenkomst naar een later moment kan worden
verschoven. Wij berichten u daar vanzelfsprekend tijdig
over.

Voorwaarden
De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een
natuurlijk- of rechtspersoon, die op eigen initiatief met
YHHOLQ]HWHQRI¿QDQFLsOHLQEUHQJHHQERXZZHUN
met historische waarde heeft gerestaureerd of
heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot
achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is
voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder
kunt u personen of organisaties voordragen, die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in
brede zin in de gemeente Aalten.

Advies

Onderzoek Wmo
en jeugdhulp

De aanmeldingen voor de Erfgoedprijs worden
besproken in de Commissie Cultureel Erfgoed. Zij brengt
advies uit aan het college over de genomineerden. Het
college van burgemeester en wethouders besluit wie de
prijs in ontvangst mag nemen.

In de gemeente Aalten ontvangen ruim 1.000
inwoners ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de
jeugdzorg is dat ongeveer de helft. Belangrijk dus
om te weten of individuele inwoners tevreden
zijn over die ondersteuning. Dat laten we jaarlijks
onderzoeken door onderzoeksbureau BMC.

Prijs
De Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van € 250.
Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350

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
• Provinciale weg N819, kappen boom (06-03-2020)
• Aladnaweg 15, splitsen woning (09-03-2020)
• Boterdijk 6, tijdelijk uitbreiden camping (09-03-2020)
• Dijkstraat 62A, aanpassing entree (04-03-2020)
• Goordijk 1A, uitbreiden woning (10-03-2020)
• Koopmanstraat 45, uitbreiding en verbouwing woning
(05-03-2020)

• Kalverweidendijk 9, bouw berging (10-03-2020)
• Kalverweidendijk 44, uitbreiding kaploods (07-03-2020)

Vergunning
• Welinkweg 53, plaatsen reclamebord en hekwerk
(11-03-2020)

Vergunningen
• Derde Broekdijk 1D, dichtbouwen bestaande luifel
(10-03-2020)
• Welinkweg 9, kappen eik (10-03-2020)

• D.H. Keuperweg 4, bouw schuur met overkapping
(11-03-2020)

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.

Activiteiten
Permanente verkeersmaatregel
• 'ULHVVHQVKRIRSKHႇHQDOJHPHQHLQYDOLGHSDUNHHUSODDWV

Hele gemeente
Melding

Dinxperlo
Aanvragen

• Brethouwerweg 9, WSV De Wandelvriend, wandeltocht
ter gelegenheid van Samen Vrijheid Vieren op 6 juni
2020 van 10.00 - 17.00 uur.

• Boesveldsedijk tussen nr 3 en 5, bouw
schuilgelegenheid (07-03-2020)
• Hogestraat 25, bouw garage-bergingen (07-03-2020)
• Jaegerinkweg 1, uitbreiding bedrijfsruimte (05-03-2020)

Uw antwoorden worden zorgvuldig en anoniem
behandeld. Als u vragen heeft over het onderzoek,
kunt u contact opnemen met BMC Onderzoek. U kunt
BMC Onderzoek bereiken op werkdagen van 10.00
tot 15.00 uur, telefoon (070) 31 03 850.
Heeft u geen vragenlijst ontvangen, maar wel
behoefte om uw ervaringen kenbaar te maken?
Neem dan telefonisch contact op met een van de
consulten van het Zorgloket: (0543) 49 33 33.

De Heurne
Vergunningen

Ontwerpbesluit
• Broekstraat 23, revisievergunning voor de gehele
inrichting (vanaf 18-03-2020 in te zien in het
gemeentekantoor)

Heeft u afgelopen jaar Wmo- of jeugdhulp ontvangen,
voor uzelf of uw kind? Dan ontvangt u mogelijk
een vragenlijst van BMC. De vragenlijst wordt
halverwege maart verzonden. U kunt de vragen via
internet of op papier beantwoorden. Het invullen
van de vragenlijst kost 5 á 10 minuten van uw tijd.
Met het beantwoorden van de vragen helpt u onze
ondersteuning verder te verbeteren.

Aalten
Meldingen
• ZOA, voor het ophangen van spandoeken in de periode
van 23 t/m 28 maart 2020, uitsluitend op de daarvoor
aangewezen plaatsen.
• Oude Algemene Begraafplaats Varsseveldsestraatweg,
openingsceremonie markeren oorlogsgraven op 30
maart 2020 van 15.30 - 17.00 uur.
• Dinxperlosestraatweg 20, verjaardagsfeest op 11 april
2020 van 20.00 - 24.00 uur.
• Emmastraat, buurt Emmastraat voor het versieren van
de straat en het houden van een lunch op 5 mei 2020
van 9.00 - 16.00 uur.
• Stationsstraat 25 t/m 43, buurt Stationsstraat,
vrijheidsontbijt op 5 mei 2020 van 09.00 - 11.00 uur.
• Huiskermatedijk 4, Oranjevereniging Ons Genoegen,
¿HWVWRFKWRSDSULOYDQXXU
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Vergunningen
• Parcours rond de watertoren, TWV De Peddelaars
Aalten, Ronde van Aalten op 19 april 2020 van 11.00 17.00 uur.
• Buitenterrein achter Ludgerstraat 17, Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé, 75 jaar vrijheid op 5 mei
HQRQWKHႈQJVFKHQNHQYDQ]ZDNDOFRKROLVFKH
drank van 12.00 - 17.00 uur.
• Meiberg, buurt Meiberg, viering 75 jaar vrijheid op 05
mei 2020 van 17.00 - 21.00 uur.
• &DPSLQJ/DQVEXOWHQRQWKHႈQJYHUYRHUWUDFWRUPHW
huifkar van 9 maart t/m 31 december 2020.
• 0DUNW+HUEHUJKG¶2OGH0DUFNWRQWKHႈQJVFKHQNHQ
van zwak alcoholische drank ter gelegenheid van Aalten
United - bevrijdingsfeest op 5 mei 2020 van 12.00 24.00 uur.

Bredevoort
Vergunning
• In en om Koppelstraat 35, Stichting Koppelkerk,
boekenmarkten op 13 april, 1 juni, 19 juli, 23 augustus
en 11 oktober 2020, telkens van 10.00 - 16.00 uur.

De Heurne
Melding
• Casperstraat, Lage Heurnseweg en Brussendijk,
Algemene Heurnse Oranjevereniging, activiteiten i.v.m.
Koningsdag op 27 april 2020 van 12.00 - 18.00 uur

Noodverordening VNOG

Tijdelijke verkeersmaatregel

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland heeft op 13 maart een noodverordening
uitgevaardigd in het kader van het voorkomen van de
verspreiding van het coronavirus.

Aalten

Van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 geldt
er een verbod op alle evenementen met meer dan
100 personen in het gebied van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland. Dit geldt daarnaast voor
publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters,
sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten
in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten.
Handelen in strijd met de noodverordening levert een
overtreding op en is strafbaar.

Dinxperlo
Meldingen

Vertrokken met onbekende bestemming, besluit

• Kerkstraat 3B, Rootspop op 13 juni 2020 van
19.30 - 00.30 uur.
• Kerkstraat 3B, tuinfeest op 6 juni 2020 van
19.30 - 24.00 uur

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waarop zij volgens de
basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
daarom besloten hen op te nemen in het Register Nietingezetenen (RNI) met verblijfplaats Onbekend.

• Damstraat, tijdelijk afsluiten i.v.m. werkzaamheden
aan een woning. De wegafsluiting wordt ingesteld
op donderdag 19 maart en maandag 23 maart van
7.30 uur tot 14.00 uur.

Naam:

Geboortedatum:

L.L. Martina
D.A. Barrocas de Sousa

17-06-1989 (per 12-02-2020)
28-05-1998 (per 13-02-2020)

Gevolgen
Een ambtshalve registratie verblijfplaats Onbekend heeft
tot gevolg dat bovenstaande personen geen documenten
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag of een andere vorm van
XLWNHULQJRI¿QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJZRUGHQVWRSJH]HW
Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van de
AOW.

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

Van de Raad
Raadsvergadering
Op dit moment (maandag 16 maart) is niet duidelijk
of en in welke vorm raadsvergaderingen tot en met
6 april plaatsvinden.
Als de vergadering van 24 maart doorgang vindt,
dan is het niet mogelijk dit vanaf de publieke
tribune te volgen.
U kunt de raadsvergadering live online volgen via
www.aalten.nl/online.
Na vaststelling van de agenda en het vragenuurtje
komen de hamerstukken aan de orde. Dit zijn
onderwerpen waarover niet gediscussieerd wordt.
Daarna komen de bespreekstukken aan de orde:
a. Voorstel tot krediet beschikbaar stellen voor aankoop
recreatiegebied De Slingeplas en het intrekken van
de Gebiedsvisie Slingeplas Bredevoort.
De afgelopen periode is er met Leisurelands,
eigenaar van De Slingeplas te Bredevoort,
gesproken over de mogelijke aankoop door de
gemeente van de Slingeplas en de naastgelegen

‘politieplas’. Er is hierover een overeenstemming
bereikt. Tevens is met De Twee Bruggen een
overeenstemming bereikt over het beheer en
onderhoud van het recreatiegebied. Voorgesteld
wordt om te besluiten tot het beschikbaar stellen van
krediet voor de aankoop van het recreatiegebied
en om de Gebiedsvisie Slingeplas Bredevoort in te
trekken.
b. Voorstel tot vaststellen nota “Beleid beheersing
eikenprocessierups”(d.d. 21 januari 2020) en
voor 2020 het budget voor bestrijding van de
eikenprocessierups ophogen met € 40.000, te
dekken uit de post onvoorzien.
In de nota “Beleid beheersing eikenprocessierups”
(d.d. 21 januari 2020) is de werkwijze van de
gemeente Aalten beschreven bij de aanwezigheid
van de eikenprocessierups binnen haar
gemeente. Hierbij worden concrete adviezen en
maatregelen genoemd. Het doel is het vastleggen
van de afspraken voor beheersing van de
eikenprocessierups op de gemeentelijke bomen.

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

Tevens wordt voorgesteld voor 2020 het budget
voor de bestrijding van de eikenprocessierups te
verhogen.
Alle stukken zijn beschikbaar op www.aalten.nl
onder Bestuur en Organisatie/raadsvergaderingen/
vergaderingen openbaar.

Besluiten raadsvergadering
10 maart 2020
Op 10 maart vergaderde de gemeenteraad. U vindt hier
een overzicht van de genomen besluiten.
Besloten is:
• In te stemmen met het indienen van de gemaakte
kosten voor opsporing en ruiming van Conventionele
Explosieven in 2019 in het kader van de
Suppletieregeling bij het ministerie van BKZ.

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

