8 mei 2020

Niet-medisch mondkapje vanaf 1 juni 2020
verplicht in het openbaar vervoer
Hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Basisregels voor iedereen

20 cm
Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis en ziek uit.

2
Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Afspraken
met de samenleving:
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moet iedereen in
het huis thuisblijven.

27 cm

vouwen

In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms niet mogelijk. Daarom is daar vanaf
1 juni 2020 een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit kun je aanschaffen of thuis maken,
zodat medische mondmaskers beschikbaar blijven voor de zorg. Een niet-medisch mondkapje
draag je niet ter bescherming van jezelf, maar ter bescherming van de mensen om je heen.

0,5 cm
naaien

3
0,5 cm

Per enkele reis met het openbaar vervoer heb je een schoon niet-medisch mondkapje nodig.

naaien
vouwen

Hoe maak je je eigen niet-medische mondkapje? (voorbeeld instructie)
Benodigdheden: textiel, elastiek, schaar, naald en draad of naaimachine.
1. Was het textiel op 60 °C
2. Knip twee stukken textiel uit van 20 bij 27 cm en neem twee bandjes elastiek van 18 cm
lang.
3. Leg de 2 stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden 0,5 cm om en naai ze aan elkaar
vast.
4. Vouw de korte kanten ruim 1,5 cm naar binnen en naai ze vast.
5. Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in.
6. Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Stel daarvoor de knopen in het
elastiek bij wanneer nodig.
7. Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed over je mond, neus en kin past
en naai het elastiek vast aan de stof.

1,5 cm

1,5 cm

4
vouwen

vouwen

naaien

naaien

elastiek
doorhalen
knoop

5

Let op: dit is geen medisch hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel.

Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?
•
•
•
•
•
•
•
•

Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische mondkapje je handen
minimaal 20 seconden met water en zeep.
Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan.
Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of bakje.
Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een volledig
wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.
Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

knoop
inschuiven

naaien

7

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Nieuwe Noodverordening vastgesteld
Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen per
11 mei te kunnen handhaven heeft de voorzitter van
de VNOG, Ton Heerts, een nieuwe Noodverordening
COVID-19 VNOG vastgesteld. U kunt deze nalezen
op www.vnog.nl.
Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als
het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet
om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Drukte
vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter
aanhouden en je houden aan de hygiënemaatregelen
geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat
andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten
kunnen doorgaan.”
Met de vaststelling van de nieuwe Noodverordening komt
de Noodverordening van 29 april 2020 te vervallen.

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
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

Openingstijden zonder afspraak

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele
coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten,
bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet
dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor
terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB),
dat mede door het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat geﬁnancierd wordt. Eerder betaalden
ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro
voor. Door verhoging van het subsidiebedrag aan
OKB, is het nu gratis.

Op deze plaats krijgt u regelmatig weetjes over uw
afval. Deze keer: groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Openingstijden met afspraak

Wist u dat …

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

• er van gft niet alleen compost maar ook biogas wordt
gemaakt?
• met dat biogas hele woonwijken verwarmd worden?
• in onze gemeente elk huishouden recht heeft op één
gft-container (van140 of 240 liter)?
• u uw kleine of grote gft-container bij ROVA gratis
om kunt laten wisselen voor een ander formaat?
(telefoonnummer van ROVA: (038) 427 37 77)
• u ook met buren kunt afspreken samen een gftcontainer te gebruiken als u weinig gft hebt?
• het laten legen van de gft-container gratis is?
• u de gft-container dus zo vaak als mogelijk kunt laten
legen, ook als er weinig in zit?
• in ons restafval nog 13% gft zit?
• er in de gft-containers vaak rotzooi zit dat er niet in
hoort?
• plastic zakjes of aluminium bakjes van kant-enklaarmaaltijden niet in de gft-container mogen (maar
wel in de pmd-container)?

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

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
Kulturhus Dinxperlo (Maurits Prinsstraat 6 / Terborgseweg
errborgseweg
eweg 3)

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.

van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt een
beroep kunnen doen op de expertise van het OKB.
In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde
van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de
tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste
loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere)
coaching en advies.
Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1.000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de
KHOIWYDQGHEHWUHႇHQGHRQGHUQHPHUVKXQRQGHUQHPLQJ
te herstellen.
Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersklankbord.nl

Hoe gaat u met uw afval om?

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

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

Er zijn heel veel mooie initiatieven waarbij
ondernemers op een creatieve manier zorgen dat
er weer (wat) geld in het laatje komt. Complimenten
daarvoor. Heeft u een idee en twijfelt u of het
is toegestaan? Of wilt u het voor de zekerheid
checken? We denken graag met u mee en
overleggen met u wat er eventueel wel kan als
uw idee niet mogelijk is. Gezien de vele vragen
verzoeken wij u uw vragen per e-mail te stellen via
gemeente@aalten.nl.

Gratis coaching voor mkb in
coronaproblemen

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) bestaat al 40
jaar en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oudondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij
te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten

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

Creatief idee? Vraag de gemeente of het kan
binnen de Noodverordening

Alleen gft-zakken met dit logo mogen in de
gft-container:
Kiemplantlogo

OK Compostlogo

• zand en grond, dikke takken, volle stofzuigerzakken,
honden- en kattenharen en as uit de asbak, van de
open haard of van de barbecue niet in de gft-container
mogen?
• NRႈHGLNUHVWHQYOHHVHQYLVERWMHVJUDWHQJHVWROG
vet, oud brood, kamerplanten en gebruikt ongekleurd
keukenrolpapier/tissue wel in de gft-container mogen?
• van de speciale gft-zakken alleen de zakken met
daarop het Kiemplantlogo of OK Compostlogo (zie
hieronder) in de gft-container mogen?
• andere composteerbare zakken, verpakkingen,
schaaltjes of wegwerpbestek dus niet in de gftcontainer mogen, omdat ze te langzaam of niet
helemaal afbreken?
• u onderin de gft-container wel een oude krant mag
leggen om aankoeken te voorkomen?
• u al uw vragen over gft, maar ook over ander afval kunt
sturen naar gemeente@aalten.nl?
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Horeca weer open
De datum 1 juni komt dichterbij. Als het coronavirus
beheersbaar blijft, dan kan de horeca weer open! Goed
nieuws, maar het levert mogelijk ook vragen op. Want:
hoe past dit in onze 1,5-metereconomie? Kan ik zomaar
naar een restaurant gaan? En hoe is het geregeld op
het terras?
Door de 1,5-meter afstandseis zullen horecaondernemers
hun ruimten binnen en op het terras anders moeten
inrichten. In veel gevallen zult u ook vooraf een tafel
moeten reserveren. Horecaondernemers volgen hiervoor

de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland en zullen
u ook zelf informeren over wat wel en niet kan bij hun
zaak.

Grotere terrassen
Als gemeente bieden we horecaondernemers
mogelijkheden om daar waar mogelijk tijdelijk hun terras
uit te breiden. Overleg hierover en over de voorwaarden
waaronder dit mogelijk is, wordt gevoerd met de
plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

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

Bredevoort
Vergunning

Aalten
Aanvragen

• Ambthuiswal 7, plaatsen dakkapel (07-05-2020)

• Julianastraat 23, bouwen carport (11-05-2020)
• Kruisdijk 11B, veranderen dieraantallen (07-05-2020)
• Plein-Zuid 1, plaatsen overkapping (08-05-2020)

Dinxperlo
Vergunningen

Melding
• Vierde Broekdijk 55, J. Hogenkamp: bouwen nieuwe
bedrijfshal/opslagruimte

• Marijkestraat 7, bouw schutting en twee bijgebouwen
(13-05-2020)
• Terborgseweg 33A, bouwen aanbouw (14-05-2020)

De Heurne
Aanvraag

Vergunningen

• Abstegerdijk 2, bouw paardenstal (11-05-2020)

• Andromeda 40, plaatsen tuinhuis (12-05-2020)
• Eligiusstraat 49, uitbreiding en aanpassen toilet
(13-05-2020)

Vertrokken met onbekende bestemming
(besluit)

Afhandelingstermijn verlengd
• Boterdijk 6, realiseren tijdelijke camping (09-03-2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft
daarom besloten onderstaande personen per 12-05-2020
op te nemen in het Register Niet-ingezetenen (RNI) met
verblijfplaats Onbekend.
Naam:
Geboortedatum:

A.M. Dias da Graça
09-01-1970

Naam:
Geboortedatum:

A.M. Lucas de Sousa
24-03-1996

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).

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waarop zij volgens de
basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.

Van de Raad

Volg de raadsvergadering live via
www.aalten.nl/online

Beeldvormende vergadering
Maandag 25 mei om 19.30 uur en om 21.00 uur in de
raadszaal

Van 21.00 tot 22.15 uur wordt het volgende onderwerp
behandeld:

Inspraakronde

9RRUVWHOWRWDIJLIWHYDQHHQ GH¿QLWLHYH YHUNODULQJYDQ
geen bedenkingen voor de bouw van een werktuigenberging en geluidsmuur op de locatie Lichtenvoordsestraatweg 91 in Aalten
Voor de locatie Lichtenvoordsestraatweg 91 in Aalten
is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
bouw van een werktuigenberging en een geluidsmuur
door de Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo.
Als gevolg van de vernietiging van de plandelen van
het bestemmingsplan door de Raad van State kan een
omgevingsvergunning niet zonder meer kan worden
verleend. Daarvoor dient een uitgebreide procedure
voor de afgifte van een omgevingsvergunning te
worden gevolgd. Daarvoor heeft de gemeenteraad op
15 oktober 2019 een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven. Tegen het ontwerp van het besluit (van de
omgevingsvergunning) is een zienswijze ingebracht.
'HUDDGGLHQWHHQEHVOXLWWHQHPHQRYHUGHµGH¿QLWLHYH¶
verklaring van geen bedenkingen.

Doel van deze inspraakronde is om betrokkenen in de
gelegenheid te stellen hun verzoek/zienswijze kort toe
te lichten en informatie uit te wisselen. De raadsleden
krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de
betrokkenen.
Van 19.30 tot 20.45 uur wordt het volgende onderwerp
behandeld:
Voorstel tot kennisnemen van de voorlopige
Jaarstukken 2019 en de Kaderbrief 2021-2024 en een
zienswijze indienen op de concept-Programmabegroting 2021-2024 van de VNOG.
Elk jaar worden de colleges en de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland in de gelegenheid gesteld
zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van
ontwerp-programmabegroting van het komende jaar
en de jaarstukken 2019. Het college stelt voor om
ten aanzien van de begroting 2021 een zienswijze
in te dienen omdat in de begroting de aandacht voor
intensivering samenwerking met Duitsland ontbreekt.
Ook wordt voorgesteld niet in te stemmen met de
toevoeging van 1,2 miljoen euro aan de reserves
van de VNOG, maar dit bedrag uit te keren aan de
gemeenten.

Meepraten = aanmelden
U kunt alleen op afspraak gebruik maken van deze
inspraakronde. Wilt u meepraten over een geagendeerd onderwerp dan moet u zich hiervoor wel vóóraf
DDQPHOGHQELMGHJULႈH$DQPHOGHQNDQWRWXLWHUOLMN
maandag 25 mei 2020 om 10.00 uur. Dit kan telefonisch
YLD  RIYLDJULႈH#DDOWHQQO8RQWYDQJW
daarna instructies hoe mee kunt doen. Daarnaast is het
mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen.
Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken.

De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis
nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen
QDDUJULႈH#DDOWHQQO
Wanneer niemand zich heeft aangemeld voor een van
de onderwerpen, dan vervalt de inspraakronde.

Vergadering online volgen
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus wordt deze inspraakronde gehouden
zonder publiek en pers. U kunt dus niet plaatsnemen op
de publieke tribune! Wel kunt u deze vergadering live
volgen op onze website: www.aalten.nl/online.

Online raadsvergadering
Dinsdag 26 mei om 19.30 uur
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus wordt deze raadsvergadering voor het
eerst digitaal gehouden. De raadsvergadering kunt u
live via internet volgen door middel van een link op onze
website www.aalten.nl/online.
Na vaststelling van de agenda en het vragenuurtje komen
de stemstukken aan de orde. Dit zijn onderwerpen
waarover niet gediscussieerd wordt. In de vergadering
van 26 mei zijn geen bespreekstukken geagendeerd. Er
wordt alleen gestemd over de stemstukken.
De volledige agenda's zijn te raadplegen op www.aalten.nl
onder Bestuur en Organisatie/ Gemeenteraad/
openbare vergaderingen.
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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

