21 april
2020

G emeentenieuws

Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
zijn alle locaties van de gemeente
Montferland gesloten.

Onderhoud website gemeente Montferland
28 april
Alle digitale formulieren op
www.montferland.info zijn op dinsdag 28
april voor één dag niet beschikbaar.
De Gemeente Montferland krijgt vanaf
eind mei een nieuwe website! Daarom
moeten de formulieren op de huidige website aangepast worden, zodat ze straks
bruikbaar zijn op de nieuwe website. Het
aanpassen van de formulieren vindt plaats
op 28 april, wat betekent dat alle formulieren op 28 april niet beschikbaar zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:
- Aangifte gevonden/verloren voorwerp;
- Aanvraag uitkeringen (tozo), toeslagen
of vergunningen;
- Melding bijstand;
- én alle wijzigingsformulieren.
Na het aanpassen zijn alle formulieren
weer op de normale manier bereikbaar.
Probeer uw melding, wijziging of aanvraag
dus op 27 april alvast de deur uit te doen, of
wacht een dag en verstuur het op 29 april.

Start voorbereidende onderzoeken ViA15
vanaf 20 april
Aannemer GelreGroen start in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf maandag 20
april 2020 met voorbereidende onderzoeken voor project ViA15.
De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het hele projectgebied: op
de snelwegen A12, A15, de lokale wegen in
Zevenaar en Didam en in het zogenaamde
vrije veld. Weggebruikers zullen slechts beperkte hinder ondervinden van de onderzoeken.
Hinder Zevenaar en Didam
Op de Hengelderweg en de Doesburgseweg (ter hoogte van het viaduct bij de
Griethsepoort) in Zevenaar en bij het viaduct aan de Ravenstraat in Didam vinden
vanaf maandag 20 april 2020 voorbereidende onderzoeken plaats. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, van

Provincie stimuleert sociale initiatieven in
coronatijd

Fietsverkeer
Gebruikers van de fietspaden langs de Hengelderweg, De Braak en de Doesburgseweg
ter hoogte van de onderdoorgang Griethse
Poort krijgen te maken met kortdurende
verkeersmaatregelen zoals afzettingen,
de inzet van verkeerslichten, verkeersregelaars en/of korte omleidingsroutes. Op
deze plek wordt aan de weg en het fietspad gewerkt.

27 april 2020

Wie een goed idee heeft om juist in deze tijd mensen bij elkaar te brengen, kan
daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

Koningsdag
=

dig. De crisis brengt ook bijzondere, sociale
kanten aan het licht. Je ziet nu al, onder
meer via sociale media, geweldige initiatieven die mensen dicht bij elkaar brengen.
Daar helpen we graag bij.”
De plannen moeten verband houden met
de COVID-19 maatregelen en worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het kan gaan
om bijvoorbeeld activiteiten voor inwoners
van zorginstellingen, zoals het aanbieden
van een concert buiten de muren van een
zorginstelling. Of computerles geven aan
oudere Gelderlanders die moeite hebben
met de huidige digitale communicatie. De
ideeën moeten na 11 maart 2020 zijn of
worden uitgevoerd.
De provincie vergoedt initiatieven tot
maximaal €10.000.
Meer informatie staat op
www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.
Wie zich afvraagt hoe je zo’n initiatief
opstart, kan voor kosteloos advies terecht bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland via vraag@leefbaarheidgld.nl.

Woningsdag

9.45-10.00 uur : klokken luiden als teken van
verbinding, verdriet en vreugde
10.00 uur : Nationale Aubade met het zingen van
het Wilhelmus
15.00-16.00 uur : brengen we de ’Nationale Toost‘
uit; een drankje op de gezondheid van iedereen
(www.nationaletoost.nl)

1e couplet

De provincie brengt momenteel in kaart
welke sectoren in Gelderland worden getroffen door de COVID-19 maatregelen. En
waar mogelijk steun kan worden geboden.
Er is ook aandacht voor het welzijn van
Gelderlanders. Stichtingen, verenigingen
en groepen van drie of meer inwoners kunnen nu subsidie aanvragen voor plannen
die de sociale verbindingen versterken.
Gedeputeerde Peter van ’t Hoog ziet dat de
COVID-19 maatregelen een enorme impact
hebben op het omgaan met elkaar. “Gezondheid en behoud van inkomen zijn nu
veelal grote zorgen. Daarnaast grijpen de
huidige richtlijnen in op onze sociale contacten.
Ontmoetingen met buren, onze familie,
op de sportclub, op het schoolplein en het
vrijwilligerswerk. Dat moeten we niet onderschatten.”
De Gelderse samenleving kan dus ondersteuning gebruiken. Van ’t Hoog: “Op de
ene plek hebben mensen nu tijd over, in
een andere omgeving is juist extra hulp no-

09.00 tot 15.00 uur. Weggebruikers krijgen
te maken met rijdende afzettingen. Op die
manier kunnen de asfalt- en grondboringen veilig worden uitgevoerd.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.

6e couplet

17

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Onderhoudswerkzaamheden N816’s Heerenberg - Ulft
Provincie Gelderland start dinsdag 28 april 2020 met onderhoudswerkzaamheden op de Meilandsedijk, Eerlandsestraat en Berghseweg (N816) in de gemeente
Montferland en Oude IJsselstreek.
wachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5
juni 2020 klaar.

Werkzaamheden N816 Fase 1
dinsdag 28 april t/m vrijdag 15 mei 2020
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Samenwerken aan verminderen van
overlast
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min

Werkvak - alleen aanwonenden
Omleidingsroute
Rijrichting open
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We vervangen het asfalt aan de N816, verstevigen de aansluitingen van zijwegen op
de N816 en doen asfaltonderhoud op delen van het fietspad. De werkzaamheden
voeren we in 2 fasen uit. Het doorgaande
verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan op borden aangegeven. Naar ver-
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mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te
vermijden. Wij verzoeken iedereen om zich
aan de omleidingsroutes te houden. Dat is
in het belang van de veiligheid, voorkomt
overlast aan de omgeving en het is beter
voor het milieu.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/N816 leest u meer
over de werkzaamheden. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op
www.bereikbaargelderland.nl.

Dorpshuis van het Jaar 2020
Ontmoetingsplekken in Gelderland kunnen opnieuw meedingen naar de titel
Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van het dorp en wint de titel
‘Dorpshuis van het jaar’? Voor het vierde jaar op rij wordt hét Dorpshuis van het
Jaar gezocht. Net als in voorgaande jaren zullen in 2020 zes dorpshuizen strijden
om deze prestigieuze titel. Aanmelden kan via www.dorpshuisvanhetjaar.nl.
Angelique Krüger doet voor Omroep Gelderland wederom verslag van de wedstrijd
en gaat langs bij de zes finalisten. Tijdens
zeven afleveringen, die in het najaar van
2020 worden uitgezonden, gaan de genomineerden de strijd met elkaar aan. De zes
finalisten krijgen allemaal 750 euro. Het
winnende dorpshuis krijgt daarbovenop
nog 2.500 euro én de titel ‘Dorpshuis van
het jaar 2020’.
Aanmeldingen open Maar voor het zover
is kunnen alle dorpshuizen in Gelderland
zich aanmelden voor de verkiezing. Een
deskundige jury zal de aanmeldingen behandelen en zes finalisten kiezen. Vanaf 14
april is het mogelijk om jouw dorpshuis aan
te melden voor de verkiezing. De wedstrijd
mag dan Dorpshuis van het Jaar heten,
maar alle ontmoetingsplekken in Gelderland – zowel in stad als in dorp – kunnen

zich aanmelden. Aanmelden is mogelijk tot
1 juni en kan gemakkelijk via
www.dorpshuisvanhetjaar.nl/aanmelden.
Samendoen en toegankelijkheid Voor de
verkiezing wordt gezocht naar dé plek
in een dorp of wijk in Gelderland waar
mensen elkaar ontmoeten. Een plek
voor en door inwoners. Ook dit jaar zijn er
hoofdthema’s waarop de finalisten beoordeeld worden. Zo staat het thema ‘samendoen’ centraal in 2020. Dit kan over van
alles gaan. Over verbindingen tussen jong
en oud, verbindingen met minderheden of
misschien heeft jouw dorpshuis wel een
buurtmoestuin waar ook de voedselbank
gebruik van mag maken? Elke manier van
verbinden die vernieuwend is, kan een aanknopingspunt zijn om de interesse van de
jury te wekken.
Daarnaast wordt in 2020 ook de toegan-

kelijkheid van een dorpshuis meegenomen in de beoordeling. Hoe toegankelijk
is jullie dorpshuis voor mensen met een
beperking? Bij een beperking kan het gaan
om een fysieke, mentale, intellectuele of
zintuigelijke beperking. Jan Troost zal als

expert een bezoek brengen aan alle zes finalisten.
De verkiezing Dorpshuis van het Jaar 2020
wordt mogelijk gemaakt door De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, provincie
Gelderland en Omroep Gelderland.

www.kooplokaalmontferland.info
De lokale economie is belangrijk voor iedereen en de lokale middenstand en horeca hebben het niet makkelijk. Zowel
bedrijven, horeca, winkeliers en inwoners
hebben baat bij een sterke lokale economie. Zo blijft alles leefbaar en vitaal en
blijft bovendien de werkgelegenheid op
peil.
Ondernemen in crisistijd
Door de corona crisis is lokaal kopen relevanter dan ooit. We kunnen elkaar dus
goed en eenvoudig helpen. Door precies
hetzelfde uit te geven, maar op een net iets

andere manier. Kooplokaal is een gratis
webwinkel voor alle winkeliers en (horeca)
ondernemers in gemeente Montferland.
En biedt inwoners van Montferland de mogelijkheid om online te bestellen bij lokale
ondernemers.
Hoe werkt het?
Het werkt heel eenvoudig: ondernemers
mogen gratis en onbeperkt aanbod plaatsen in de webwinkel www.kooplokaalmontferland.info. Ook een doorverwijzing
naar de eigen webwinkel behoort tot de
standaardmogelijkheden.

Kooplokaal Montferland wordt mede mogelijk gemaakt door

Een inwoner van de gemeente kan zo relaxt vanuit huis online winkelen bij lokale
ondernemers. En meer dan driekwart bezorgt de bestelling zelfs aan huis.

Help jij ook mee?
Meld je dan aan als ondernemer of plaats
een bestelling in de webwinkel. Zo help je
niet alleen jezelf, maar ook je lokale ondernemer.

Concept Agenda digitale Politieke Avond Montferland 7 mei
De concept agenda van de digitale Politieke Avond Montferland op 7 mei is als volgt:
De definitieve agenda is bekend op
21 april.
1. 19.00 uur Vragenhalfuur
Beeldvormende sessies:
2.	
Verzoek planologische medewerking
wooneenheden Kollenburgweg 4-6 te
Didam

3.	Sportnota 2020 - 2023
‘Montferland beweegt’
4.	
Monitoring Regionaal Programma
Werklocaties regio Arnhem Nijmegen
2019
5.	Verordening Wmo 2020 en Verordening
Jeugdhulp 2020
6.	Verkoop incourante woningbouwkavels

In overleg met de griffie kunt u digitaal
meepraten over een onderwerp in een
beeldvormende sessie. Daarnaast is het
mogelijk uw inspreekbijdrage te mailen.
Uw inspreekbijdrage wordt aan het betreffende agendapunt toegevoegd.
Voor meer informatie:
griffie@montferland.info of 0316-291378.
De PAM raadsvergadering begint later op
de avond.

Concept agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.	2e Wijziging GR Omgevingsdienst
Achterhoek
6. Motie Regie op 5G nr. 2
7. Sluiting

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Ontwerpbestemmingsplan “Didam, Kerkepad 1”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Didam, Kerkepad 1” met ingang van 22 april
2020 gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10)
voor een ieder ter inzage ligt en tevens via
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te
raadplegen is.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de bouw van vrijstaande (levensloopbestendige)
woning en het verbreden van een weg aan het Kerkepad 1
te Didam. De woning wordt deels tegen de noordelijke en
oostelijke perceelsgrens gepositioneerd. Door het toepassen van een dove gevel aan de noord- en oostzijde vormt
het gebouw een akoestische afscheiding met de omliggende centrumfuncties.
De maximale goot- en bouwhoogte van de woning bedragen respectievelijk 3,5 en 5,5 meter. De woning wordt
aan de westzijde ontsloten via het Kerkepad richting de
Komweg en wordt daar verbreed van circa 3,3 naar circa
4 meter.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland,
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Ontwerpbestemmingsplan “Parkeren Vinkhof,
Zeddam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Parkeren Vinkhof, Zeddam” met ingang van
22 april 2020 gedurende een termijn van zes weken, bij
de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.
montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een kleinschalige parkeervoorziening met openbaar groen mogelijk op de hoek Meester Helmesstraat – Majellastraat in
Zeddam.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Een zienswijze kan ook per e-mail
worden gericht aan gemeente@montferland.info onder

vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Parkeren
Vinkhof, Zeddam’ in het onderwerp. Desgewenst kan de
zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In
dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291653. Van hetgeen
mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag
gemaakt.

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Cedric Mardonstraat te Kilder, 7035; het bouwen van 2
woningen (ontvangen 14-04-2020)
- Fuukweg 8 te Didam, 6942 PN; het bouwen van een
kapschuur en een overkapping (ontvangen 12-04-2020)
- Heeghstraat 45 te Didam, 6942 PG; het verbouwen van
de voormalige boerderij (ontvangen 09-04-2020)
- Hooglandseweg 5 te Braamt, 7047 CL; het vervangen
van 7 kozijnen (ontvangen 14-04-2020)
- Kerkwijk te Didam, 6942; het realiseren van 14 gesloten
bodemenergiesystemen voor 14 nieuwbouwwoningen
(ontvangen 15-04-2020)
- Lengelseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DS; het verbouwen van de industriehal (ontvangen 15-04-2020)
- Slotlaan 80 te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het bouwen van
een woning (ontvangen 10-04-2020)
- Steegseweg ongenummerd te Beek, 7035; het nieuw
bouwen van twee, 2-onder-1 kapwoningen (ontvangen
02-04-2020) (rectificatie)
Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op
locatie Didam, Bergvredestraat 10.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Dijksestraat 16 te Didam, 6942 GC; het verwijderen van
asbest (verzonden 14-04-2020)
- Doetinchemseweg 41 te Loerbeek, 7036 AE; het (gedeeltelijk) slopen van de woning (verzonden 14-04-2020)
- Hoofdstraat 36 te Kilder, 7035 AM; het verwijderen van
asbest (verzonden 14-04-2020)
- Meursweg 1 te Didam, 6942 GG; het slopen van de bestaande woning en bijgebouw (verzonden 14-04-2020)
- Spoorstraat 14 te Didam, 6942 ED; het deels slopen van
de voormalige bakkerij (verzonden 14-04-2020)
- Sint Jansgildestraat 44 te Beek, 7037 DN; het verwijderen van asbest (verzonden 14-04-2020)
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek, 7036 AG; het realiseren van twee nieuwe bedrijfsgebouwen en het legaliseren van een bijgebouw (verzonden 14-04-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- De Kreiling 5 te Stokkum, 7039 CJ; het bouwen van
een volière met nachtverblijf en het omzetten van een
bijkeuken naar woonruimte (verzonden 14-04-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
- Berkenhof 43 te Didam, 6941 ZS; het realiseren van
een schuin dak op de garage (verzonden 15-04-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
- Kerkhuisstraat 7 te Beek, 7037 DP; het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 14-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu

Beschikking maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor de Logistiekstraat 16 te ‘s-Heerenberg.
Door de ligging op een geluidgezoneerd industrieterrein
worden er maatwerkvoorschriften opgelegd voor het onderwerp geluid. (verzonden 10 april 2020)
Rechtsmiddelen: bezwaar en voorlopige voorziening t.a.v.
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland,
locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het
digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt
u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen.

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 milieubeheer voor de Groot Lobberikweg 1a te Loerbeek.

De melding betreft het beëindigen van de varkenshouderij
en omschakelen naar een schapenhouderij.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

APV / Bijzondere wetten
: Blije Markt
: 9 augustus en 11 oktober 2020
:	Markant Outdoorcentrum, Gildeweg 7
Braamt
Verzonden
: 15 april 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement
Datum
Locatie

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendmaking genoemde stukken
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch
contact met ons op te nemen en een afspraak te maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen.
BENT U HET NIET EENS MET EEN
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen.
We nemen samen met u het besluit door.
Als we er niet uitkomen, kunnen belanghebbenden 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 degene 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 bestuursorgaan. Meestal is dat het college van
burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of de raad)
van de gemeente Montferland. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op de dag
nadat het besluit op de wettelijk voorgeschreven 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 besluit en de gronden van het bezwaar.
BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de bekendmaking genoemde 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 besluit en de gronden van het beroep.
VERZOEK VOORLOPIGE
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening getroffen worden. U

kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders
de in de bekendmaking genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 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 handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

