6 mei 2020

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september:

?

Contactberoepen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Terrassen

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Bioscopen
(max. 30 personen)

Evenementen
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Bioscopen
(max. 100 personen)
Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Musea
Casino’s

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Vermijd drukte,
houd 1,5 meter afstand
In de wekelijkse persconferentie maakte onze
minister-president de routekaart bekend waarmee
we met elkaar, stapje voor stapje, uit de lockdown
kunnen komen. Vanaf maandag 11 mei kunnen
we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en
daarbij het coronavirus onder controle houden.
Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel
belangrijker dan ooit. Vermijd drukte, houd 1,5 meter
afstand en leef alle maatregelen na.
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen
in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat,
in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen
aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk
niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar
groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd

Gewijzigde
openingstijden
Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag
22 mei zijn onze locaties gesloten. Ook zijn wij
telefonisch niet bereikbaar. Wij staan op maandag
25 mei weer voor u klaar.

Gemeente Aalten

• Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal
(basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen
op 11 mei.
• Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en
bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen
contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden
HQQLHWGRXFKHQQDDÀRRS 
• Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer
mogelijk. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve
meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op
afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de

Het gemeentekantoor is de publiekslocatie voor burgerzaken,
het zorgloket en het inzien van bekendmakingen.

Openingstijden zonder afspraak
U kunt op dit moment alleen op afspraak in het gemeentekantoor
terecht. De vrije inloop is vervallen. Voor het maken van een
afspraak bel (0543) 49 33 33

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 bel (0543) 49 33 33
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

Vanaf maandag 11 mei wordt een eerste stap gezet in
een versoepeling van de bezoekregeling, te beginnen
in 25 verpleeghuizen. In deze verpleeghuislocaties
wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker
per verpleeghuisbewoner toegestaan.

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

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
8.00 - 19.00
8
9.00 uur in het
he
errborgseweg
eweg 3)
Kulturhus Dinxperlo (Maurits Prinsstraat 6 / Terborgseweg

Afgelast

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.

• Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en
nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand
tot elkaar kunnen houden.
• Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig
is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein,
bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische
mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.
Een nieuwsbericht met alle maatregelen en de
verwachtingen voor de komende maanden staat op
www.rijksoverheid.nl. Een beknopt overzicht vindt u op
de vorige pagina.

Het kabinet heeft besloten om in iedere GGD-regio
één verpleeghuis te laten beginnen met de aangepaste
bezoekregeling. Mocht de bezoekregeling in de praktijk
goed werken dan is het de bedoeling dat per 25 mei
in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan
plaatsvinden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het
kabinet besloten.
Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl.

Huiselijk geweld? Melden kan nu
ook bij de apotheek
Als slachtoffer van huiselijk geweld kunt u contact
opnemen met Veilig Thuis. In sommige gevallen is
het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de
dader dit merkt, zeker nu iedereen zoveel mogelijk
thuis is. Slachtoffers die in deze tijd niet naar een
veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch
te melden, kunnen daarom nu ook bij de apotheek
een melding doen van huiselijk geweld. Daarvoor is
het codewoord ‘masker 19’ ingesteld.
$OVHHQVODFKWRႇHUKHWFRGHZRRUGµPDVNHU¶JHEUXLNW
bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker

Servicedienst Hulpmiddelen

klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico
oplevert.

Eerste stap nieuwe bezoekregeling
verpleeghuizen

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en
voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen. De bedoeling is dat de 25
zorgorganisaties deze week week bekend worden gemaakt.

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
gemeente_aalten

Zonder afspraak uw schulden bespreken

mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden
hiervan de details verder uitgewerkt. Een greep uit de
maatregelen die vanaf 11 mei gelden:

diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis
WHEHOOHQ$OVKHWVODFKWRႇHUVDPHQPHWHHQDQGHUGH
apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op
met Veilig Thuis.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of hebt u
vermoedens van huiselijk geweld in uw omgeving?
U kunt iets doen door erover te praten of door advies
te vragen. In alle gevallen kunt u contact opnemen
met Veilig Thuis via 0800-2000. Is er direct gevaar?
Bel dan 112.
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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.

Wat kan de Sociale Raad in coronatijd voor u
betekenen?

Aanvragen, meldingen en vergunningen
Aalten
Aanvragen

Permanente verkeersmaatregel

• Heuvelweg 3, vervangen/ vergroten opslagloods
(01-05-2020)
• Knibbelweide 15, bouw carport (01-05-2020)
• Nijverheidsweg 28C, uitbreiding werkplaats
(06-05-2020)
• Pasdijk 12, verbouw woonhuis (30-04-2020)

• De Pas, plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen

Bredevoort
Aanvraag
• Prinsenstraat 1, verbouw woning (01-05-2020)

Melding

Dinxperlo
Aanvragen

• Eskesweg 1, Camping Lansbulten: het bouwen van
een loods (opslag/berging)

• De Meibrink 16, plaatsen schutting (03-05-2020)
• Vriezenkamp 42, plaatsen airco (30-04-2020)

Vergunningen

De Heurne
Aanvraag

• Lichtenvoordsestraatweg 69, ambtshalve wijzigen
omgevingsvergunning activiteit milieu (28-04-2020)
• Sondernweg 16B, ambtshalve wijzigen
omgevingsvergunning activiteit milieu (28-04-2020)

Vergunning
• Lage Heurnseweg 21A, bouw woning (01-05-2020)

• Vragenderweg 4A, ambtshalve wijzigen van een
verleende omgevingsvergunning, activiteit milieu

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.

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 coronavirus heeft grote invloed op het leven
van alledag, voor nu en de toekomst. De 1,5 meter
samenleving heeft als gevolg dat men elkaar minder ziet
en spreekt. De Sociale Raad vindt het daarom zeker
nu belangrijk om uw stem te horen. Mocht u problemen
ervaren, zorgen hebben of onderwerpen willen melden
die juist wel goed gaan bij jeugdzorg, Wmo of participatie,
dan horen zij dit graag van u. De SR kan met uw inbreng
de gemeente nog beter adviseren over de te nemen
maatregelen en het te vormen beleid.

• Spekkendijk 26, verbouw woonboerderij (01-05-2020)

Ontwerpbesluit

Procedures

De Sociale Raad (SR), een adviesraad van de gemeente,
vertegenwoordigt u als inwoners van de gemeente Aalten
over onderwerpen die over het sociaal domein gaan.
Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, huishoudelijke hulp en
¿QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJLQPRHLOLMNHWLMGHQ

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

U kunt de Sociale Raad bereiken
door te mailen naar
secretariaat@socialeraadaalten.nl
of te bellen met 06-47643848.
Informatie vindt u ook op
www.socialeraadaalten.nl.

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

