BESTRIJDING

Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli komen op diverse plaatsen in de gemeente Aalten de eikenprocessierupsen
voor. De gemeente Aalten gaat de eikenprocessierups, net als veel andere gemeenten, gedeeltelijk
bestrijden. Dit doen we door de bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel te bespuiten. Bij de
bestrijding van de eikenprocessierups werken we samen met andere gemeenten in de Achterhoek.
Alle gemeentelijke inlandse eiken binnen de bebouwde kom, of direct op het grensgebied van bin-

HET BESPUITEN

nen met buiten de bebouwde kom, worden waar

De komende weken beginnen we met de bespuiting. De apparatuur die hiervoor wordt gebruikt ver-

mogelijk preventief gespoten, behalve de delen

nevelt water met daarin opgelost een biologisch preparaat. Door luchtondersteuning van een grote

waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Bui-

propeller en het laden van de nevel met een positieve lading hecht het middel zich heel goed aan de

ten de bebouwde kom alleen op begraafplaatsen

onder- en bovenkant van de bladeren. De jonge rupsen eten het blad en het middel en zullen binnen

en de volgende hoofdwegen: Bolwerkweg, Lichten-

een paar dagen sterven. Het middel is voor geen enkel zoogdier of vogelsoort gevaarlijk. Het werkt al-

voordsestraatweg, Aladnaweg, Sondernweg, Ca-

leen op de rupsen.

sperstraat en Lage Heurnseweg. Verder wordt er
bestreden ter hoogte van de bouwblokken. Hiermee
bedoelen we de gemeentelijke bomen die in de buurt

De bespuiting moet worden uitgevoerd bij relatief windstil en droog weer en kan iets ge-

staan van woonhuizen en recreatieve terreinen met

luid veroorzaken. De trekker of auto die het apparaat aandrijft rijdt, afhankelijk van de grootte,

woonvormen, zoals campings. Op genoemde locaties wordt ook curatief bestreden na melding

stapvoets. Het is mogelijk dat er ’s nachts gespoten wordt, omdat dan de (weers)omstandigheGHQKHWWRHODWHQRP]RHI¿FLsQWPRJHOLMNWHZHUNHQ

door middel van wegzuigen. Op
andere locaties wordt niet

Voor de middellange/lange termijn wordt ook ingezet op natuurlijke bestrijding

bestreden.

door het aanbrengen van bloemenmengsels en het ophangen van nestkastjes.

VOORKOMEN OVERLAST
OVERLA
Ongemak kan voorkomen worde
worden door ieder contact met
vrijgekomen brandharen en
rupsen en resten ervan, zoals vrij
lege nesten, te vermijden.

DE EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, een behaarde rups die in de maanden mei, juni
en juli in een groot deel van Nederland voorkomt. Ze
leven in groepen en maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten. Vanuit hun
nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in
processie) op zoek naar voedsel (eikenbladen). De
eikenprocessierups is te herkennen aan zijn sterke
beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkenQHQ DDQ GH VSHFL¿HNH QHVWHQ GLFKWH VSLQVHOV PHW
vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Zorg bij bezoek
aan natuurgebieden
voor goede bedekking van de hals,
armen en benen.

Ga niet op
de grond
zitten

Na aanraking
niet krabben of
wrijven, maar was
of spoel de huid
met water.

GEZONDHEIDSKLACHTEN
De brandharen van de eikenprocessierups zijn de veroorzakers van overlast.

NESTKASTJES

Nadat iemand in contact is geweest met

Begin dit jaar hebben we kosteloos nest-

de brandharen kunnen gezondheids-

kastjes verstrekt aan inwoners van het

klachten ontstaan, zoals jeuk, huiduitslag
en irritatie aan ogen of luchtwegen.
Wanneer u gezondheidsklachten heeft als gevolg

buitengebied. Door de grote belangstelling
waren
deze al snel vergeven. Er was veel
w
belangstelling
en de nestkastjes waren als snel
bela

van de eikenprocessierups raden wij u aan contact

vergeven. U kunt natuurlijk zelf ook een nestkastje

op te nemen met uw huisarts of met de lokale GGD.

ophangen. Het nestkastje moet wel op een geschikte plek

Hieronder staan de gegevens van de GGD in Doetin-

worden gehangen. Daarom hebben wij enkele tips voor u

chem. Mocht uw huisdier in contact zijn gekomen met

op een rijtje gezet: www.aalten.nl/nestkastje.

brandharen, neem dan contact op met de dierenarts.
GGD Noord- en Oost-Gelderland Doetinchem
Gezellenlaan 10, 7005 AZ Doetinchem
Tel: 088-443 30 00

Meer informatie?
Kijk op www.aalten.nl

Aalten Actueel

31 maart 2020 • 2/4

Ondersteuningsmaatregelen gemeente Aalten
Het coronavirus heeft grote impact op onze
samenleving. Ondernemers worden zwaar
getroffen, maar ook verenigingen en inwoners.
Voor ondernemers heeft het kabinet landelijke
regelingen bekend gemaakt. De gemeente Aalten
heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente
extra kan bieden bovenop dat pakket aan landelijke
maatregelen.
Deze maatregelen van de gemeente vormen samen
een eerste steunpakket. De komende maanden
blijven we een en ander op de voet volgen. Ook is
het waarschijnlijk dat er nog landelijke of andere
grootschalige regelingen komen. Daar willen we nu
niet op wachten, maar wanneer er aangesloten wordt
bij zo’n maatregel, kan dit gevolgen hebben voor reeds
verleende steun.

De ondersteuningsmaatregelen
van de gemeente
zijn zowel voor ondernemers,
verenigingen als particuliere
inwoners.

• De huur voor reeds ingeroosterde uren van
binnensportaccommodaties die vanwege de
maatregelen niet door konden gaan, wordt niet in
rekening gebracht.
• De gemeente betaalt haar facturen op dit moment
binnen 14 dagen. Dit gaan we terugbrengen naar
EHWDOLQJGLUHFWQDGHODDWVWH¿DWWHULQJ QXOGDJHQ 
• De gemeente probeert waar mogelijk investeringen
die voor de komende jaren zijn gepland, eerder uit te
YRHUHQ'LWRPGH ORNDOH PDUNWWHVWLPXOHUHQ
• Verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen
lopen inkomsten en entreegelden mis. Bij grote
problemen wordt naar maatwerkoplossingen gezocht.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig
Ondernemers (TOZO)
+HWNDELQHWVWHOWHHQWLMGHOLMNHYHUVRHSHOGHUHJHOLQJLQ
om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP-ers te
ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Deze regeling geldt vanaf 1 maart 2020. De regeling
wordt voor de gemeente Aalten uitgevoerd door
Laborijn. In afwachting van de nadere uitwerking van
overbruggingsregeling gaat Laborijn per direct over op
het verstrekken van voorschotten. Aanvragen kunnen
RQOLQHYLDGHZHEVLWHYDQ/DERULMQ ZZZODERULMQQO 
worden ingediend. Als u nog enige reserves achter de
hand hebt, vragen wij u een aanvraag nog even uit te
stellen. Dit in verband met de grote drukte bij Laborijn.

Ondersteuningsmaatregelen
• De betalingsverplichting gemeentelijke belastingen
2=%$IYDOVWRႇHQKHႈQJHQ+RQGHQEHODVWLQJ ZRUGW
opgeschort tot 1 oktober 2020.

Gemeente Aalten

+HHIWXGHJHPHHQWHHHQPDFKWLJLQJJHJHYHQ
om de aanslag gemeentelijke belastingen in
termijnen van uw rekening af te schrijven? Dan
kunt u verzoeken die afschrijvingen uit te stellen
tot 1 oktober 2020. U kunt dit aanvragen via
gemeente@aalten.nl.

*HPHHQWHNDQWRRU+RIVWUDDW'0$DOWHQ
Gemeentehuis, Markt 7, 7121 CS Aalten
Postbus 119, 7120 AC Aalten
$OJHPHHQWHOHIRRQQXPPHU  
gemeente@aalten.nl - www.aalten.nl
gemeente_aalten
gemeenteaalten
+HWJHPHHQWHNDQWRRULVGHSXEOLHNVORFDWLHYRRUEXUJHU]DNHQ
het zorgloket en het inzien van bekendmakingen.

Openingstijden zonder af
afspraak
raak
Vrije

.
inloop vervallenin

ak
alleen op afspra
toor terecht.
het gemeentekan

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30
2.30
30 uur
U kunt
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
9RRUKHWPDNHQYDQHHQDIVSUDDNEHO  
+HWJHPHHQWHKXLVDDQGH0DUNWLVDOOHHQWRHJDQNHOLMNRS
afspraak of bij bijzondere gelegenheden of vergaderingen.

Technische storingen
6SRHGJHYDOOHQEXLWHQNDQWRRUXUHQ  
6WRULQJHQDDQKHWULRRO  

• Reclamebelasting wordt op z’n vroegst in september
RSJHOHJG ZDVPHL 
• Kunt u gemeentelijke grond door de maatregelen
niet gebruiken voor bijvoorbeeld een terras of voor
vishandel? Dan ontvangt u nu geen factuur voor
de huur van die grond. In augustus bekijken we
nogmaals hoe we hiermee omgaan. Een factuur
ontvangt u op z’n vroegst in september.
• 'HWRHULVWHQEHODVWLQJZRUGWSDVQDDÀRRSYDQ
het seizoen opgelegd. Er worden ook geen voorlopige
aanslagen opgelegd.
• Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht
voor evenementen die worden verplaatst. U kunt de
leges ook terugvragen via gemeente@aalten.nl.

Overige landelijke regelingen
Op de website www.ondernemersplein.nl staat een
overzicht van alle maatregelen die het kabinet heeft
genomen en waar meer informatie te verkrijgen is.
Bijvoorbeeld de volgende maatregelen:
• Versoepeling uitstel van betaling en verlaging
YRRUORSLJHDDQVODJ %HODVWLQJGLHQVW
• Verruiming borgstelling MKB-krediet
• Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud
YRRUPDOLJZHUNWLMGYHUNRUWLQJ  8:9
• Compensatieregeling voor ondernemers in sectoren
die per direct hun deuren moesten sluiten. Deze
bedrijven krijgen een vaste tegemoetkoming van
€ 4.000. De voorwaarden en bedrijven die in
aanmerking komen worden binnenkort bekend.

Ondernemersadvies landelijk
+HHIWXRQGHUQHPHUVYUDJHQRYHUKHWFRURQDYLUXV"
Neem dan contact op met Kamer van Koophandel
Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30
HQXXU RINLMNRSGHZHEVLWHYDQGH.DPHUYDQ
Koophandel: www.kvk.nl. Daar staan antwoorden op
veel gestelde vragen. De specialisten van de Kamer
van Koophandel kunnen u ook helpen bij vragen over
bovengenoemde landelijke regelingen.

Servicedienst Hulpmiddelen
GDJHQSHUZHHNEHUHLNEDDU  

Zonder afspraak uw schulden bespreken

Afgelast

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

Mantelzorgspreekuur

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
.XOWXUKXV'LQ[SHUOR 0DXULWV3ULQVVWUDDW7HUERUJVHZHJ

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.

Stop de verspreiding van het
coronavirus
In de strijd tegen het oprukkende coronavirus heeft het kabinet op 23 maart nieuwe aanvullende maatregelen
genomen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april. Alle bijeenkomsten en evenementen worden
afgelast tot 1 juni. Ook bij minder dan 100 bezoekers.
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als
dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen,
of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan drie
personen. Werk thuis als het kan. Als u kucht, hoest
en/of verkouden bent: blijf thuis. Blijf ook thuis wanneer
iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft.
Nodig geen bezoek uit.
• Houd 1,5 meter afstand.+HWFRURQDYLUXVYHUVSUHLGW
]LFKYRRUDOGRRUKRHVWHQHQQLH]HQ+RXGGDDURP
PHWHUDIVWDQGYDQDQGHUHQ WZHHDUPOHQJWHV 2RN
op straat en in de supermarkt. Zo wordt u niet ziek, en
zorgt u ervoor dat u anderen niet ziek maakt.

Informatie én advies over het coronavirus vindt u op de
website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
0LOLHX 5,90 2RNRSGHZHEVLWHYDQGH**'VWDDW
waardevolle informatie en tips, bijvoorbeeld als het gaat
RPK\JLsQHLQVWUXFWLHV+HHIWXHHQVSHFL¿HNHYUDDJ
ook dan kunt u contact opnemen met het RIVM. Doe dit
via de website, of bel 0800-1351.
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Coronahulp
Direct na de uitbraak van het coronavirus in
Nederland kwamen er al vele mooie initiatieven naar
boven in onze gemeente. Inwoners die aanbieden
anderen te willen ondersteunen. Door boodschappen
te doen, op de kinderen te passen of dagelijks even te
bellen om te horen of alles nog in orde is én voor de
gezelligheid.
Vraag en aanbod worden veelal verzameld op
‘coronahulp’ Facebookpagina’s. Figulus Welzijn is in
onze gemeente inmiddels de spil voor alle coronahulp
en medebeheerder van de Facebookpagina’s voor
Aalten/Bredevoort en voor Dinxperlo en omstreken. Er
is contact met scholen, huisartsen, zorgorganisaties,
ouderenbonden, kerkelijke organisaties enz. om ook
daar hulpvragen op te halen. Op dit moment is er
gelukkig meer hulpaanbod dan -vraag. Aarzelt u dus niet
om hulp of ondersteuning te vragen.

Beweging en vermaak thuis
De Talentverbinders hebben daarnaast een grote
hoeveelheid leuke activiteiten bijeen gebracht om onze
WLMGWKXLVZDWWHYHUDDQJHQDPHQHQRQV¿WWHKRXGHQ
Kijk op www.gemeenteaaltenvitaal.nl voor een overzicht.
Bijna dagelijks worden nieuwe challenges, oefeningen,
recepten en workouts en nieuw thuisaanbod van
verenigingen aan de website toegevoegd.

Heeft u een vraag aan Figulus?
Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zijn
medewerkers van Figulus telefonisch bereikbaar:
$DOWHQ 
 
'LQ[SHUOR
 
De locaties zijn gesloten, maar gaan open voor
verzoeken voor de hulpmiddelenuitleen (eerst even
EHOOHQ HQYRRUQRRGJHYDOOHQ EHORIWLNHYHQRSKHWUDDP 
1DWXXUOLMNNXQWXRRNPDLOHQLQIR#¿JXOXVZHO]LMQQO

Rectiﬁcatie
Via onze website hebben wij de stand van zaken
voor de visie centrum Dinxperlo aan iedereen
beschikbaar gesteld om in te zien of te downloaden.
In de ‘update centrumvisie Dinxperlo maart
2020’ had moeten staan ‘Seven Men stopt’ bij de
voorbeelden van mutaties in het winkelbestand.
Er stond echter ‘Klein Entink stopt’, wat voor
veel verwarring heeft gezorgd. De winkels Seven
Women, Impulz Fashion en Klein Entink Mode
blijven bestaan en zijn open.
Wij bieden de familie Klein Entink onze excuses aan
voor deze vervelende fout.
Inmiddels kunt u de gecorrigeerde versie inzien
op onze website www.aalten.nl onder het kopje
nieuwsberichten

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
• 6PLWVNDPS RQJ QLHXZERXZZRQLQJ 
• Sondernweg 11 B, afwijken ruimtelijke regels voor
YHUJURWHQUHFUHDWLHZRQLQJ 

Vergunningen
• Breukelaarplein 2, plaatsen tuinoverkapping

• 'LMNVWUDDW$DDQSDVVLQJHQWUHH 
• +RJHVWUDDWQLHXZERXZVFKXXU 
• .UXLVGLMNNDSSHQHLN 
• 6SRRUGLMNXLWEUHLGHQZRQLQJ 
• W+DDUWVH%RVERXZZRQLQJ 

Afhandelingstermijn verlengd (met 6 weken)
• (VNHVZHJERXZORRGV 

Dinxperlo
Aanvragen
• De Stulendreier 2, intrekken omgevingsvergunning
YRRUERXZZRQLQJ 
• +RJHVWUDDWUHDOLVHUHQERYHQZRQLQJ  
• 7HUERUJVHZHJ$XLWEUHLGHQZRQLQJ 

schenken van zwak alcoholische drank op 5 juli 2020
van 12.00 - 18.00 uur.
• 0DUNW&DIp/HXYHQRQWKHႈQJVFKHQNHQYDQ]ZDN
alcoholische drank tijdens de Bockbier dag op
4 oktober 2020 van 13.00 - 20.00 uur.

De Heurne
Vergunning
• /DJH+HXUQVHZHJ+RÀDGHQ6OWWHUVWDQGSODDWV
voor verkoop van vlees en vleeswaren in de periode
van 25 maart t/m 31 december 2020.

Noodverordening VNOG 26 maart 2020
Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid,
heeft het kabinet maandagavond 23 maart landelijke
maatregelen genomen om verdere verspreiding van
het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen
handhaven, is een nieuwe noodverordening vastgesteld.
Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt
deze nieuwe noodverordening voor gemeenten in de
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

• /LQGHUGLMN RQJ KHULQULFKWLQJYDQKHW+HXUQV9HOGHQ
ERXZHQRYHUNDSSLQJ 

De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan
de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden
op het beperken van verspreiding van het coronavirus.
Vanaf donderdag 26 maart geldt dat gemeenten,
toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen
de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot
anderen’ niet naleven. Er volgen dan stevige boetes.

Activiteiten

Forse beperkingen voor recreatiesector

De Heurne
Vergunning

Hele gemeente
Melding
• $DOWHQVH2UNHVW9HUHQLJLQJ $29 ORWHULMYHUJXQQLQJHQ
in de periode van 12 t/m 22 juni 2020 (met uitzondering
YDQ'LQ[SHUOR 

Aalten
Vergunningen
• 0DUNW&DIp/HXYHQRQWKHႈQJVFKHQNHQYDQ]ZDN
alcoholische drank tijdens het Wijnfeest op 12 en
13 juni 2020 telkens van 18.00 - 24.00 uur en op
14 juni 2020 van 12.00 - 24.00 uur.
• 1DELM$NNHUPDWHZHJ$NNHU0XGWH5XQHQRQWKHႈQJ

Meer informatie: www.aalten.nl

De strekking van deze noodverordening is dat
UHFUHDWLHWHUUHLQHQYDNDQWLHSDUNHQFDPSLQJV MDFKW
havens, natuurgebieden en stranden zich strikt moeten
houden aan maatregelen. Dit betekent bijvoorbeeld
ook dat gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen in ieder geval tot en met 6 april
2020 afgesloten moeten worden.
De noodverordening geldt tot in ieder geval 6 april 2020
of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Voor
evenementen geldt dat ze verboden zijn tot 1 juni 2020.
De eerdere noodverordening en het wijzigingsbesluit van
16 maart 2020 zijn door deze nieuwe noodverordening
ingetrokken.

Vertrokken met onbekende bestemming besluit
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon
niet meer woont op het adres waarop hij/zij volgens de
EDVLVUHJLVWUDWLHSHUVRQHQ %53 VWDDWJHUHJLVWUHHUG
+HWFROOHJHYDQEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVKHHIW
daarom besloten onderstaande persoon op te nemen in
KHW5HJLVWHU1LHWLQJH]HWHQHQ 51, PHWYHUEOLMISODDWV
Onbekend.
Naam:
Geboortedatum:
Datum uitschrijving:

E.M. Gerrits
18-12-1987
25-02-2020

Gevolgen
Een ambtshalve registratie verblijfplaats Onbekend heeft
tot gevolg dat bovenstaande persoon geen documenten
UHLVGRFXPHQWHQULMEHZLMV PHHUNDQDDQYUDJHQ2RN
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
PDNHQ=LH3URFHGXUHV UHJXOLHUHSURFHGXUH 

Landelijk register kinderopvang
Uitschrijving ‘Gastouderbureau de Bosarck’
Per 1 april 2020 vindt er op verzoek van de houder
een uitschrijving plaats in het Landelijk Register
Kinderopvang. De reden is dat de houder per 1 april
2020 op eigen verzoek de activiteiten stopt van
Gastouderbureau ‘De Bosarck’, ’t Boske 4 in Aalten
/5.QXPPHU /HWRSNLQGHUGDJYHUEOLMI
De Bosarck op hetzelfde adres blijft haar activiteiten
gewoon voortzetten!
Gegevens van de houder:
Kinderopvang de Bosarck B.V.
’t Boske 4
7+$DOWHQ
e-mail: info@debosarck.nl
WHOHIRRQQXPPHU  
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Van de Raad
Besluiten raadsvergadering
24 maart 2020
Op 24 maart vergaderde de gemeenteraad. U
vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
Besloten is:
• In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
krediet voor de aankoop van recreatiegebied De
Slingeplas en het intrekken van de Gebiedsvisie
Slingeplas Bredevoort.
• In te stemmen met het vaststellen van de nota
‘Beleid beheersing eikenprocessierups’. (21 januari
 HQYRRUKHWEXGJHWYRRUEHVWULMGLQJYDQ
de eikenprocessierups te verhogen met € 40.000,-.
• Motie 8a van de fracties van de VVD, CDA,
*HPHHQWH%HODQJHQ+09'HQGH&KULVWHQ8QLH
inzake de ondersteuning van de gemeente
aan bedrijven en particulieren bij de curatieve
bestrijding van de eikenprocessierups is
aangenomen.

Uitgebreide procedure

De aanvragen, meldingen en de besluiten met
bijbehorende stukken liggen ter inzage in ons
JHPHHQWHNDQWRRU+RIVWUDDWLQ$DOWHQ8EHQWYDQ
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
NXQWKLHUYRRUHHQDIVSUDDNPDNHQYLD  

verzenddatum (Bij vergunningen wordt de datum van
het besluit genoemd, deze datum kan afwijken van
GHYHU]HQGGDWXP YDQKHWEHVOXLWEH]ZDDUPDNHQ
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 horecaYHUJXQQLQJHQ 3RVWEXV$&$DOWHQ
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
+HWLQGLHQHQYDQHHQEH]ZDDUVFKULIWEHWHNHQW
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
EHVOXLWGDQNXQWXNLH]HQYRRUPHGLDWLRQ+LHUELM
wordt samen met u gekeken of er een kans bestaat
om in een gesprek met elkaar eruit te komen.
+HWJHVSUHNZRUGWEHJHOHLGGRRUHHQQHXWUDOH
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

+HWSRVWDGUHVYDQGH9RRU]LHQLQJHQUHFKWHULV
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
+HWLQGLHQHQYDQHHQEHURHSVFKULIWEHWHNHQWQLHW
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.
+HWSRVWDGUHVYDQGH9RRU]LHQLQJHQUHFKWHULV
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige
YRRU]LHQLQJLVJULႈHUHFKWYHUVFKXOGLJG

