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Openingstijden gemeentehuis 
Wegens het coronavirus gelden er aangepaste openingstijden. Locatie Gouden 
Handen in ’s-Heerenberg is gesloten voor publiekszaken. Het gemeentehuis in 
Didam is alleen op afspraak voor zaken die spoed hebben geopend van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. 

Winkeltijden verruimd
In verband met de corona-maatregelen 
kunnen winkels en supermarkten hun 
openingstijden verruimen voor een betere 
verspreiding van de bezoekers. Zo mag een 
supermarkt bijvoorbeeld extra vroeg of 
op zondagochtend open. Informeer bij uw 
winkel en/of supermarkt naar de actuele 
openingstijden. 

Kijk voor alle actuele informatie 
rondom het corona-virus op 

www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl

Burgemeester Peter de Baat roept alle 
Montferlanders op massaal de vlag uit te 
steken
Het coronavirus zet voorlopig een streep door alle evenementen in Nederland. 
Daaronder ook de vele festiviteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid in Montfer-
land. “Maar het vieren van 75 jaar Vrijheid blijft belangrijk in alle woonkernen van 
de gemeente”, aldus burgemeester Peter de Baat. Hij roept alle Montferlanders 
op massaal de vlag uit te steken voor 75 jaar Vrijheid.

Door de aangescherpte maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen zijn tot 1 juni a.s. alle evene-
menten afgelast, zo ook de viering van 75 
jaar Vrijheid. De burgemeester bedankt 
iedereen die zich op welke manier dan ook 
heeft ingezet tijdens de voorbereidingen  
voor het organiseren van activiteiten voor 
het herdenken en vieren van 75 jaar vrij-
heid. 

Strijd tegen corona
We herdenken de oorlog en vieren dat we 
weer in vrijheid leven, in het besef dat we 
samen verantwoordelijk zijn om vrijheid 
door te geven. “De strijd tegen het corona-
virus vraagt grote beperkingen in onze vrij-

heid. Het virus zorgt voor ongekend moei-
lijke tijden. Juist nu zoeken we, net als 75 
jaar geleden, naar verbinding en het gevoel 
van bij elkaar te horen”, zegt burgemeester 
Peter de Baat. 

Hang de vlag uit! 
Hij vindt het belangrijk om samen stil te 
staan bij het herwinnen van de vrijheid 75 
jaar geleden. De burgemeester roept alle 
Montferlanders op om op 1 april in de voor-
malige gemeente Bergh en op 3 april in de 
voormalige gemeente Didam de vlag uit te 
steken om zo 75 jaar Vrijheid te vieren. Bei-
de voormalige gemeenten werden vlak na 
elkaar bevrijd.Afvalinzameling en coronavirus

In verband met de maatregelen aangaande het coronavirus worden de papiercon-
tainers tijdelijk niet geleegd. 

In onze gemeente halen voor een groot 
deel vrijwilligers het papierafval op. Wij 
vinden het niet verantwoord om groepen 
vrijwilligers hiervoor samen te laten ko-
men. Is je papiercontainer vol, bewaar het 
papier dan tijdelijk in dozen. Bij een volgen-
de ronde van papierinzameling mag u deze 
dan naast de papiercontainer aanbieden.
Het gaat in de komende tijd om de volgen-
de papierinzamelrondes:
Woensdag 1 april: Braamt, Azewijn, 
Vethuizen, Wijnbergen.
Vrijdag 3 april: Greffelkamp, Loil, Didam 
West
Zaterdag 4 april: Lengel en ’s-Heerenberg 
Oost.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 
april 2020.
De inzameling van restafval, Plastic ver-
pakkingsafval, Blik en Drankenkartons 
(PMD) en GFT gaat gewoon door. Je kunt 
je container aan de weg zetten op de dag 
die hiervoor is aangegeven op de Afvalka-
lender. U kunt deze kalender inzien op onze 
website via de afvalwijzer.
De aanbiedstations in ’s-Heerenberg en 
Zevenaar blijven geopend. We vragen je 
wel om afstand van elkaar te houden als je 
afval komt brengen. Ook vragen we je om 
een bezoek uit te stellen als dit mogelijk 
is. Heb je gezondheidsklachten, blijf dan 
thuis.



Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

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. 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.



Agem Energieloket past dienstverlening aan
Inwoners van de Achterhoek met vragen over duurzaamheid of bijvoorbeeld fi-
nancieringsmogelijkheden van deze maatregelen kunnen ook in deze bijzondere 
tijden door Corona terecht bij Agem Energieloket. 

Fysieke bijeenkomsten zijn afgelast of 
worden verzet, maar bereikbaarheid via 
mail (energieloket@agem.nl) en telefoon 
(0314 - 820 360) blijven hetzelfde. Agem 
past haar dienstverlening zodanig aan dat 
vrijwel alle diensten door kunnen gaan, 
waarvan een aantal in digitale vorm.

Ondanks de maatregelen kan advies van 
een specialist aangevraagd worden bij 
Agem Energieloket. Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Per dienst zijn de mogelijk-
heden nu als volgt: 
Energiecoach: voor informatie over simpe-
le aanpassingen om energie te besparen. 
Voorlopig bestaat de mogelijkheid om 
deze afspraak in te plannen op een datum 
na 6 april* of om het gesprek via chat of 
telefonisch te voeren. 
Telefonisch consult: voor specifieke vragen 
over energiebesparing waar men een onaf-
hankelijk en deskundig antwoord van een 
expert op wil. Deze dienst verandert niet 
ten opzichte van de normale omstandig-
heden. 
Bezoek aan huis: voor informatie op loca-
tie wat per specifieke woning of probleem 
de beste oplossing is. Voorlopig bestaat de 
mogelijkheid om deze afspraak met een 
expert in te plannen op een datum na 6 
april* of kan -afhankelijk van de vragen- in 
overleg met onze klantenservice een af-
spraak ingepland worden voor een telefo-
nisch adviesgesprek. 

Subsidies en leningen 
Er zijn verschillende subsidies en lenin-
gen beschikbaar ter ondersteuning van 
duurzaamheidsmaatregelen. Agem Ener-
gieloket voert de aanvragen voor leningen 
van de gemeente uit. Het aanvragen van 
subsidies en leningen blijft mogelijk, hier 
verandert niets ten opzichte van reguliere 
omstandigheden. 

Achterhoekse Bespaaractie
Inwoners die zich aangemeld hebben voor 
de Achterhoekse Bespaaractie zullen mo-
gelijk te maken krijgen met vertraging in 
het proces en afspraken die verzet moeten 
worden. Susteen, partner van Agem Ener-
gieloket in deze actie, heeft ook alle fysie-
ke afspraken opgeschort tot minimaal 6 
april*. 

Energielevering
Voor Achterhoekers die duurzame Achter-
hoekse energie afnemen via Agem blijft al-
les onveranderd. De Corona-situatie heeft 
geen invloed op energielevering via Agem. 

*afhankelijk van de richtlijnen vanuit de 
Rijksoverheid kan het zijn dat deze datum 
opnieuw aangepast wordt. 

Eigen bijdrage Wmo in 2020
Ontvangt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke onder-
steuning
(Wmo)? Zoals hulp bij huishouden, begeleiding of heeft u een woningaan-
passing? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

Voor hulp of ondersteuning vanuit de 
Wmo betaalt u mogelijk een eigen bij-
drage. Het
CAK bepaalt op basis van uw situatie of 
u een eigen bijdrage moet betalen van 
maximaal €19,- per maand. U ontvangt 
hierover bericht van het CAK:
• U krijgt eerst een brief van het CAK 
over uw eigen bijdrage. Hierin staat of u 
een eigen bijdrage moet betalen;
• Als u een eigen bijdrage moet betalen, 
ontvangt u daarna de factuur van het 
CAK.

Het CAK doet zijn uiterste best om zo-
veel mogelijk klanten in maart een brief 
over de
eigen bijdrage en/of factuur te sturen.

Let op! 
Het CAK heeft aangegeven dat dit niet 
voor alle klanten gaat lukken. Het is dus
mogelijk dat u pas na maart bericht van 
het CAK krijgt. Het CAK biedt hiervoor 
zijn
excuses aan.

Vragen?
Het sociaal team kan u helpen met vra-
gen over de hulp of ondersteuning die 
u ontvangt. Kijk op www.montferland.
info voor meer informatie. 
Heeft u vragen over de eigen bijdrage en 
de betaling? Dan kunt u terecht bij het 
CAK.
Kijk op www.hetcak.nl/wmo2020 voor 
meer informatie.

Informatie voor bedrijven in 
’s Heerenberg en omstreken
Aanpassing rotondes Ontbrekende schakel N316

Afsluitingen  
rotondes Terborgseweg (N335) en Meilandsedijk (N816)
Provincie Gelderland legt een nieuwe weg aan op 
de huidige noord - zuid verbinding N316 door 
de gemeente Montferland naar ’s Heerenberg; 
de Ontbrekende schakel N316. Deze vormt een nieuwe 
directe verbinding tussen de bestaande rotonde 

Terborgseweg (N335/N316) en bestaande rotonde 
Meilandsedijk (N816/N827). Bij beide rotondes komt 
een nieuwe aansluiting, daarvoor sluit de provincie 
elke rotonde een week af. De omleidingsroutes staan 
op borden aangegeven.
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Afsluiting rotonde N335 - N316 Terborgseweg 
Week 15 vanaf maandag 6 april t/m 
zondag 12 april 2020. 
Fietsers kunnen de rotonde wel gebruiken.

Afsluiting rotonde

Omleidingsroute

Rotonde Terborgseweg (N335-N316) afgesloten 
van 6 april tot en met 12 april 2020
• Het verkeer op de N335 van en naar Terborg wordt omgeleid 

via de N316 Drieheuvelenweg en de N827 Elsepasweg en 
de N816 Meilandsedijk.  

• Verkeer op de A18 richting ’s Heerenberg wordt omgeleid 
via afrit 4 (Doetinchem Oost) de N317 Slingerparallel en 
de N817 Oude IJsselweg en de N816 Meilandsedijk.  

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Rotonde Meilandsedijk (N816-N827) 
afgesloten van 20 april tot en met 
26 april 2020
• Het verkeer op de N816 van en naar ’s Heerenberg 

wordt omgeleid via de N316 Drieheuvelenweg, 
de N335 Terborgseweg en de N317 Slingerparallel 
naar Ulft en Terborg. 

• Van en naar DocksNL gaat het verkeer via de N817 
Oude IJsselweg en N816 Meilandsedijk.  

Bedrijventerrein DocksNL is vanaf Ulft bereikbaar 
vanaf de A3 en bovengenoemde omleiding via de 
N816 Meilandsedijk. Vanaf de A18 is DocksNL 
bereikbaar via afrit 4 (Doetinchem Oost), de N317 
Slingerparallel en de N817 Oude IJsselweg en de N816 
Meilandsedijk. 

Meer informatie 
Op www.gelderland.nl/N316-Montferland leest u 
meer over de werkzaamheden.  
Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op 
www.bereikbaargelderland.nl.
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Afsluiting rotonde N816 - N827 Meilandsedijk 
Week 17 vanaf maandag 20 april t/m 
zondag 26 april 2020. 
Fietsers kunnen de rotonde wel gebruiken.
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Omleidingsroute

Kijk voor alle actuele informatie 
rondom het corona-virus op 

www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied(vierde 
herziening), wijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek”.
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 
april 2020 gedurende een termijn van zes weken (t/m 13 
mei 2020) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied(vierde herziening), 
wijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek’. Het ontwerp wijzi-
gingsplan is digitaal te raadplegen via 
www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een vergroting van 
het huidige bestemmingsvlak ‘wonen’ op de locatie Kerk-
huisstraat 6 te Beek met ca. 550 m².
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze omtrent de voorgenomen wij-
ziging naar voren brengen bij burgemeester en wethou-
ders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan ge-
meente@montferland.info onder vermelding van ‘ziens-
wijze planwijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek’ in het onder-
werp. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze 
naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden 
opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. 0316-291656. Van een mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg 41 te Loerbeek, 7036 AE; het verbou-

wen van de woning (ontvangen 25-03-2020)
-  Frankenstraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 VE; het plaat-

sen van een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen 
26-03-2020)

-  Hoeveslag 2 te Didam, 6941 SB; het verbreden van de lig-
boxenstal (ontvangen 19-03-2020)

-  Hooglandseweg 5 te Braamt, 7047 CL; het verbouwen 
van de schuur (ontvangen 24-03-2020)

-  Korenbloemhof 16 te Didam, 6942 TB; het bouwen van 
een woning (ontvangen 25-03-2020)

-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het verplaat-
sen van de voordeur en vervangen door een raamkozijn 
(ontvangen 20-03-2020)

-  Onderlangs 4 te Braamt, 7047 CD; het renoveren van het 
dak van de woning (ontvangen 24-03-2020)

-  Sint Jansgildestraat 52 te Beek, 7037 AX; het verbouwen 
van het pand “De Roos” (ontvangen 23-03-2020)

-  Schoolstraat 20 te Kilder, 7035 AR; het handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening (ontvangen 25-03-
2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Byvank 4 te Beek, 7037 DA; het verwijderen van asbest-

houdende golfplaten van het dak van de schuur en dak-
beschot van de woning + losse buis (verzonden 19-03-

2020) 
-  Doetinchemseweg 11 te Kilder, 7035 CR; het slopen van 

een bijgebouw en verwijderen van asbest (verzonden 
20-03-2020)

-  Heeghstraat 49 te Didam, 6942 PG; het gedeeltelijk slo-
pen van de woning (verzonden 19-03-2020)

-  Oude Doetinchemseweg 44 te ’s-Heerenberg, 7041 DD; 
het verwijderen van asbest golfplaten (verzonden 19-
03-2020)

-  Prinses Irenestraat 6 te Didam, 6941 DS; het slopen van 
een schuur en saneren van asbest (verzonden 24-03-
2020)

-  Sint Jansgildestraat 57 te Beek, 7037 CB; het saneren van 
asbest golfplaten (verzonden 19-03-2020)

-  Smallestraat 2 A te Didam, 6942 HC; het verwijderen van 
asbest (verzonden 23-03-2020)

-  Veenseweg 7 te Lengel, 7044 AS; het slopen van de spor-
taccommodatie en terreinindeling (verzonden 24-03-
2020)

-  Willibrordusweg 23 te Didam, 6942 EL; het verwijderen 
van asbest (verzonden 23-03-2020)

-  Willibrordusweg 47 te Didam,6942 EM; het verwijderen 
van asbest (verzonden 23-03-2020)

Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Oude Doetinchemseweg 97 te Zeddam, 7038 EJ; het 

plaatsen van een kapschuur (verzonden 20-03-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning van rechtswege, 
activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
-  Kloosterstraat 1b te Didam, 6941 DV; het oprichten van 

een woning (verzonden 24-03-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Marktstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AJ; het intern aan-

passen d.m.v. twee bewonerskamers toe te voegen (ver-
zonden 26-03-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Grote Huilakker 7 te Didam, 6942; het oprichten van een 

woning (verzonden 19-03-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Berkenlaan 6 te Beek, 7037 CA; het bouwen van een fiet-

senberging voor een duofiets (verzonden: 24-03-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar 

-  Bovendorpsstraat naast 26 Kad. bek. Zeddam, sectie E 
nr. 2625, 7038; het herijken van het oorlogsmonument 
Paasberg met een klokkenstoel, 2 vlaggenmasten en 2 
vuurschalen (verzonden 19-03-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Kerkstraat 10 te Didam, 6941 AG; het wijzigen van de 

plattegrond op de reeds verleende vergunning (verzon-
den 26-03-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Spoorstraat 14, 14 a t/m 14 f  te Didam, 6942; het her-
bestemmen van een voormalige bakkerij naar het reali-
seren van 7 woningen (verzonden 25-03-2020). Rechts-
middel: bezwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:
-  Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-

heer voor De Hoef 1 Kilder. De melding betreft uitbreiden 
ligboxenstal en dieren.

-  het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor Westerbroekweg 8 in Stokkum. De melding be-
treft het realiseren van een werktuigenberging.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Verlengen beslistermijn met 6 weken aanvraag om-
gevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt het besluit naar aanleiding van het verzoek van:
-  Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek voor het aanvragen 

van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

 APV
Evenement :  Schuttersfeest
Datum :  6 juni 2020 van 10.00 tot 01.00 uur
    7 juni 2020 van 07.30 tot 16.30 uur
Locatie :  Gildegebouw St. Jansgildestraat 31 Beek
Route :   Zaterdag 06-06-2020  10.00 uur op-

tocht schutterij en muziekvereniging 
naar de kerk. Route: St.Jansgildestr. 31 
- st.jansgildestraat - St.Martinusstraat, 
aankomst kerk. Retour: St. Martinus-
straat. St. Jansgildestraat - St. Jansgil-
destraat 31 (gildegebouw). ‘s- avonds 
19.00 uur optocht muziekvereniging en 
schutterij route vanaf St.Jansgildestraat 
31 naar de nieuwe koning en retour.

Verzonden :  19 maart 2020
Rechtsmiddel  :  bezwaar

Evenement :  Hemelslief
Datum :  21 mei 2020
Locatie :  Grasveld naast Mariakerk Wilhelmi-

nastraat/Kardinaal de Jonglaan/To-
renstraat Didam

Afsluiting   :  Wilhelminastraat v.a. kruising To-
renstraat t/m kruising Raadhuisstraat/
Wilhelminastraat

Verzonden      :  20 maart 2020
Rechtsmiddel :  bezwaar

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.


