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G emeentenieuws

Lintjesregen 2020
Vrijdag 24 april 2020 was de dag van de jaarlijkse lintjesregen. Vanwege
Corona moest het dit jaar op een andere manier.
Burgemeester Peter de Baat heeft alle
decorandi vrijdagmorgen gebeld met de
mededeling dat het Zijne Majesteit heeft
behaagd………..

Uiteraard vergezeld met een opsomming
van de activiteiten waarvoor zij een
Koninklijke Onderscheiding krijgen en
een persoonlijke noot. Op hetzelfde
moment

kwam de gemeentebode bij decorandi
aan de
deur
staan
om
een
oranjeboeket te overhandigen.
In de gemeente Montferland zijn 10 inwoners op deze manier onderscheiden:
één als Ridder in de Orde van Oranje

Nassau en negen als Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Later dit jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de bijbehorende versierselen daadwerkelijk worden opgespeld door de burgemeester.

Mevrouw Annie Messing-Winters uit Azewijn
geboren 6 april 1943

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Ruim 30 jaren werkt mevrouw Messing als vrijwilligster voor de parochie in Azewijn. Zeker 15 uren per week zet zij zich, in de
breedste zin van het woord, in voor de kerk. 'Organisatie, beheer, pastoraal, PCI Diaconie, bestuur en beleid. Sinds 2015 verzorgt zij
de muzikale begeleiding voor het zangkoor van de kerk in Azewijn. Daarvoor was zij al vele jaren lid van het koor.
Vanaf 2005 is zij ook bestuurslid van de Senioren in Azewijn, waarvan de laatste tien jaren als voorzitter. Tientallen jaren is zij de ogen
en de oren van de buurt en zet zij zich in als mantelzorger voor de alleenstaande buurvrouwen. Zoals de kinderen van de buren vaker
zeggen: ” Mevrouw Messing is Goud waard ”. Een actieve en creatieve dorpsgenoot, die altijd klaar staat maar die ook graag haar muzikale talenten inzet bij de verschillende evenementen.
Als er een lied of gedicht geschreven moet worden is zij graag van de partij.

Mevrouw Willeke Loeven-Wissink uit ’s-Heerenberg
geboren 12 december 1953
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1985 steunt zij, samen met haar man, het gezin Bandera uit Sri Lanka. Niet alleen in financiële zin, maar ook door
noodzakelijke goederen en benodigdheden toe te sturen. Sinds hun zoon in 2000 naar de Kruisrakkerssoos gaat, is mevrouw
Loeven, samen met haar partner, vrijwilliger bij de soos. Vanaf 1985 is zij nauw betrokken bij Unicef en sinds 1990 vrijwilligster bij de
wereldwinkel in ’s-Heerenberg.
In 2018 startte zij een eigen handwerkclub om eenzame ouderen wekelijks een gezellige middag te bezorgen. Willeke Loeven is
een inwoonster die zeer betrokken is bij de maatschappij en zich hier graag voor inzet zonder er ook maar ooit iets voor terug te
vragen.

De heer Ed de Haas uit ’s-Heerenberg
geboren 7 augustus 1945

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al meer dan 25 jaar is de heer De Haas als vrijwilliger actief voor Sociëteit De Vriendschap in ’s-Heerenberg. Naast functies van
secretaris en voorzitter regelt en organiseert hij de meest uiteenlopende activiteiten. Twintig jaren (van 1998 tot 2018) was hij medeorganisator en vrijwilliger bij het wielerspektakel 'de Henk Lubberding Classic'. Maar liefst 16 jaren was hij voorzitter van Stichting
Business Club voet-balvereniging MVR ’s-Heerenberg waar hij er voor zorgde dat gastvrijheid hoog in het vaandel stond om zo
sponsorgelden voor de club binnen te krijgen en te behouden. Ed de Haas woonde in 1994 nog maar net in ‘s- Heerenberg en werd al
volop actief als vrijwilliger. Hij toont een innemende vriendelijkheid, heeft veel mensenkennis, zakelijk inzicht en een ongekend
organisatietalent.

De heer Jos Loeven uit ’s-Heerenberg
geboren 13 september 1954

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gedurende tientallen jaren helpt de heer Loeven mensen met het invullen van belastingaangiften en maakt hij verouderde computers
weer gebruiksklaar voor mensen die het wat minder goed hebben. Jos Loeven was ook jarenlang collectant voor o.a. de
Hartstichting, de Nierstichting en het Oranjefonds. Sinds hun zoon in 2000 naar de Kruisrakkerssoos gaat, is de heer Loeven,
samen met zijn partner, vrijwilliger bij de soos. Vanaf 2000 is de heer Loeven voorzitter van de Wereldwinkel in ’s-Heerenberg:
mede door zijn tomeloze inzet kan deze wereldwinkel voortbestaan. Vanaf 2017 is de heer Loeven een actief vrijwilliger bij de
Voedselbank Montferland. Het echtpaar Loeven staat bekend als onbaatzuchtig. Zij denken altijd aan een ander en een ieder die hen
om hulp vraagt, krijgt ook hun hulp.
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De heer Bennie Seegers uit Stokkum
geboren 11 juli 1940
Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Seegers is leider, voorman en regelaar van de onderhoudsploeg van de begraafplaats achter de Suitbertus Kerk in
Stokkum. Samen met de andere vrijwilligers zorgt hij er voor dat de begraafplaats, evenals het terrein en de tuinen rondom de kerk,
er goed verzorgd uit zien. Al meer dan 40 jaren is de heer Seegers als vrijwilliger actief bij het Sint Oswaldus Gilde Stokkum. Hij zorgt er
o.a. voor dat voor diverse activiteiten de ruimten ingericht en weer opgeruimd worden. Ook het schoonhouden van het terrein rondom
het Gildehuis nam hij voor zijn rekening. In de winter, bij sneeuw en ijzel, voelt hij zich verantwoordelijk voor het schoonhouden van de
trottoirs naast de Pastoor van Sonsbeeckstraat zodat aanwonenden in ieder geval veilig toegang hebben tot de ouderen sociëteit.
De heer Seegers staat bekend als een stille maar harde werker achter de schermen met een groot hart voor de samenleving.

Mevrouw Anny Dellemann-Gerretschen uit Zeddam
geboren 19 januari 1938

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Ruim 40 jaren is zij lid van de gymclub Zeddam, waarvan de laatste 35 jaar als secretaris binnen het bestuur. Al meer dan 30 jaren is
mevrouw Dellemann actief als vrijwilligster bij zorgcentrum Sydehem. Ze is daar een zeer graag geziene gastvrouw die op velerlei
gebied hand en spandiensten verricht. Vanaf 1993 is zij ook vrijwilligster bij museumboerderij 'Gildekoat' in Zeddam waar zij vele
werkzaamheden van uiteenlopende aard uitvoert. Hiernaast heeft mevrouw Dellemann als vrijwilligster nog een periode van 20 jaar
de kerk schoongehouden, kostuums vervaardigd voor het buurtcarnaval en kleding hersteld voor een aantal oudere inwoners
van Zeddam. Het is niet voor niets dat er gesproken wordt over mevrouw Dellemann als de vrouw met een hart van goud!

De heer Frank Dellemann uit Zeddam
Geboren: 4 september 1966

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 1993 tot 2017 was de heer Dellemann bestuurslid van schutterij Sint Johannes Zeddam. Hij organiseerde o.a. de jaarlijkse kermis.
Vanaf 2000 regelde hij ook regelmatig het verkeer tijdens allerlei festiviteiten in Zeddam. Hij is organisator van het evenement “de
kerstster” in Zeddam en bakt jaarlijks oliebollen voor het goede doel. Ook werkt hij als gids voor de Grafelijke Korenmolen Zeddam en is
als vrijwilliger actief voor de Stichting Letz (uitleen feesttent aan bewoners in Zeddam). Frank Dellemann is een persoon met een groot
sociaal gevoel voor de samenleving. Voor vele verenigingen in Zeddam is Frank al jaren in touw waarvoor de besturen hem dan ook zeer
erkentelijk zijn. Een manusje van alles met het hart zeer zeker op de goede plek!

De heer Pascal Kamperman uit Zeddam
geboren 25 september 1970

RIDDER in de Orde van Oranje Nassau
Pascal Kamperman is een man met hart voor de Achterhoekse samenleving en met name de voetbalsport. Vanaf 1987 is hij actief als
vrijwilliger voor Voetbalvereniging Zeddam. Hij heeft de begeleiding van de fusie met St. Joris op zich genomen en deze weten te realiseren. Ook bij andere fusies tussen voetbalclubs is Pascal nauw betrokken. Het project Scholder aan Scholder en het project Achterhoek
in Beweging staan op zijn naam en zijn een groot succes geworden: een voorbeeld voor heel Nederland volgens enkele bewindslieden.
Ook de Special Olympics staan op zijn conto en betekende uiteindelijk een doorbraak voor de Gehandicaptensport in de Achterhoek.
Vanaf 1996 vervult Pascal Kemperman diverse functies bij Carnavalsvereniging De Paverts in Zeddam. Hiervoor is hij dan ook benoemd
tot commandeur in de Orde van de Paverts. Sinds 2014 is hij voorzitter van het Sint Oswaldusgilde in Zeddam.
Pascal Kamperman wordt betiteld als een fijne vent om mee om te gaan, bescheiden, maar groots van betekenis. Gedreven en zet zich
graag in om de wereld een beetje mooier te maken. Een aanpakker die anderen graag vooruit wil helpen.

De heer Xaf Hendriksen uit Didam
geboren 11 juli 1947
Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hendriksen is al meer dan 40 jaar lid van Schutterij Sint Isidorus. Vanaf 2006 is hij actief als bestuurslid, voorzitter en nu ook
beschermheer van Schutterij St. Isidorus. Op uitzonderlijke wijze heeft hij schutterij St. Isidorus laten groeien, zowel in- als extern. Hij
heeft deze mooie schutterij tot enorme bloei weten te brengen. Hij was als voorzitter een enorme steun voor de organisatie van het
Gelders Landjuweel in 2017. Een ander prachtig initiatief was het project Groenten voor de Voedselbank. Vanaf 2010 is Xaf Hendriksen
bestuurslid van de Gabriël Parochie. Hij is een bestuurslid met een eigen duidelijke mening en weet die mening met overtuiging te
brengen. Voor goede tegenargumenten weet hij zijn mening zeker bij te stellen. De heer Hendriksen staat bekend als oplossingsgericht
en hij heeft het maatschappelijk belang altijd voor ogen. Hij wordt omschreven als een hartelijke en innemende persoonlijkheid.

De heer Paul Ewald uit Didam
geboren 30 april 1945

Lid in de Orde van Oranje Nassau
In 1988 werd de heer Ewald actief als vrijwilliger bij Hondensportvereniging de Nevelhorst. Vele jaren was hij hier o.a. instructeur en
voorzitter. Een man met passie voor de hondensport, gedreven en altijd recht door zee. Zijn motto: “Als je een hond hebt moet je
er ongeveer 15 jaar voor zorgen. "Doe dit goed; dan hebben jij en je hond 15 jaar plezier aan elkaar”. Paul Ewald is al jaren actief lid
van de Sociale Raad Montferland. Met name het thema ‘eenzaamheid’ krijgt in deze raad zijn bijzondere aandacht. Als vrijwilliger/
coach is hij intensief betrokken bij het project Hulpmaatje van de Stichting Welcom. Ook werkt hij als vrijwilliger voor de Stichting
groenteteelt t.b.v. de Voedselbank Montferland. Paul Ewald heeft oor en oog voor zowel de zorgvragers als de zorgverleners en
beschikt over een enorme dosis compassie en empathisch vermogen.

4 mei 2020
Dodenherdenking

Op 5 mei zijn alle locaties van de gemeente Montferland gesloten.

Raadsvergadering
Agenda digitale Politieke Avond Montferland 7 mei

Beeldvormende sessies (digitale raadzaal):
19.30 uur tot 20.10 uur Verzoek planologische medewerking wooneenheden Kollenburgweg 4-6 te Didam
20.15 uur tot 20.55 uur Sportnota 2020 2023 ‘Montferland beweegt’
Beeldvormende sessies (digitale kleine
zaal)
19.30 uur tot 20.00 uur Verordening WMO

www.4en5mei.nl
Vlag halfstok hangen
Dit jaar roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nederlanders op om gedurende de gehele dag
de vlag halfstok te hangen.

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. Raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennisnemen van uw standpunt.
Voor meer informatie:
griffie@montferland.info of 0316-291378.
De PAM raadsvergadering begint om
21.15 uur.
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

Taptoe spelen
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door
blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de
dodenherdenking. We vragen blazers in Montferland
om het Taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen om
19:58 uur. Bladmuziek is te vinden op www.4en5mei.nl
Wilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het
Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen
uit om thuis mee te zingen.
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

Agenda:
1. 19.00 uur Vragenhalfuur

2020 en Verordening Jeugdhulp 2020
20.05 uur tot 20.45 uur Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
20.50 uur tot 21.10 uur Verkoop incourante
woningbouwkavels

1e couplet

De digitale Politieke Avond Montferland
begint om 19.00 uur met het vragenhalfuur.
Daarna worden onderwerpen besproken
in twee digitale parallel sessies. De avond
sluit af met een raadsvergadering. Raadsleden en fractievolgers vergaderen thuis
vanachter hun computer. Alleen de voorzitters zijn aanwezig in de vergaderruimte
in Gouden Handen in ’s-Heerenberg. U kunt
de Politieke Avond live volgen en na afloop
bekijken via: www.montferland.info. Op de
website wordt duidelijk aangegeven hoe u
de Politieke Avond Montferland live kunt
volgen.

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.

Onderhoud website gemeente Montferland 28 april
Alle formulieren op www.montferland.info zijn op dinsdag 28 april voor een dag
niet beschikbaar om ze gereed te maken voor de nieuwe website.
De Gemeente Montferland krijgt vanaf
eind mei een nieuwe website! Daarom
moeten de formulieren op de huidige website aangepast worden, zodat ze 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.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Doesburgseweg 4 te Didam, 6941 SJ; het plaatsen van
een hekwerk (ontvangen 20-04-2020)
- Hagelcruijsweg te Stokkum, 7039 BA; het bouwen van
een houtskeletbouwwoning (ontvangen 22-04-2020)
- Kerkwijk kavel 90 te Didam, 6942; het bouwen van een
meerwerk berging voor kavel 90 te Didam (ontvangen
17-04-2020)
- Oude Doetinchemseweg 36 te Zeddam, 7038 BJ; het
kappen van een Acacia 3-stammige boom (ontvangen
21-04-2020)
- Sint Jansgildestraat 11 te Beek, 7037 CA; het plaatsen
van dakkapellen (ontvangen 16-04-2020)
- Zinderberg te Kilder, 7035 CM; het bouwen van een
nieuwbouw woning en het aanleggen van een in-of uitrit
(ontvangen 22-04-2020)
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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen, voor: Montferland 1 te Zeddam, 7038
EB; het gebruik van het hotel in verband met brandveilig
gebruik.
De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op de locatie Didam. Rechtsmiddel: zienswijze
Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
- Loolaan 3 te Kilder, 7035 DB; het aanleggen van zonnepanelen in de tuin (verzonden 20-04-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Baarleweg 4 te Didam, 6941 RD; het saneren van asbest
golfplaten van de kapschuur en bedrijfshal (verzonden
17-04-2020)
- De Kamp 2 te ’s-Heerenberg, 7041 ZA; het slopen van de
carport (verzonden 17-04-2020)

- Koningsweg 23 te Didam, 6942 NW; het verwijderen van
asbest (verzonden 17-04-2020)
- Parkweg 17 te Didam, 6942 PP; het verwijderen van het
asbest dakbeschot van de woning en de schuur (verzonden 20-04-2020)
- Slotlaan 80 te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het slopen van
een woning en verwijderen van asbest (verzonden 1704-2020)

Verleende omgevingsvergunning
- Doetinchemseweg 41 te Loerbeek, 7036 AE; het verbouwen van de woning (verzonden 21-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Dunantstraat 6 te Didam, 6941 BW; het realiseren van
een dakkapel (verzonden 20-04-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
- Fuukweg 4 en 6 te Didam, 6942 PN; het oprichten van
twee wooneenheden (verzonden 22-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Marktstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AJ; het intern aanpassen d.m.v. twee bewonerskamers toe voegen (verzonden 17-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare be kendmakingen - ver volg
- Onderlangs 4 te Braamt, 7047 CD; het renoveren van het
dak van de woning (verzonden 22-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond
van:

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Donjon 6 t/m 24 (even), Bronkhorsterslag 1 t/m 9 (oneven), Toornkamp 3 t/m 15 en 19 t/m 31 (oneven) te
Didam, 6942; het bouwen van 29 woningen en 25 tuinbergingen (verzonden 21-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Lichtenhorststraat 35, 35d en 35e te Didam, 6942 GS;
het intern verbouwen van showroom naar kantoren
(verzonden 22-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

- het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor De Klakert 1 te Azewijn.

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening en uitrit aanleggen
- Meursweg 8 te Didam, 6942 GG; het oprichten van een
woning (verzonden 21-04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het
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).

De melding betreft het veranderen van een bestaande
varkenshouderij met jongvee naar een varkenshouderij
met rosékalveren.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

APV / Bijzondere wetten

: Montferland Trailrun
: 	4 september 2020 van 18.00 tot
22.00 uur. 5 september 2020 van
08.00 tot 16.00 uur
Locatie
: 	Start/Finish Markant Outdoor
		 Centrum, Gildeweg 7 Braamt
Verzonden
: 20 april 2020
Rechtsmiddel : bezwaar
Evenement
Datum

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-

Burgerzaken

Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres
staan ingeschreven.
Voorletters en Adres
geslachtsnaam

Datum
besluit

T. Vuncs

Kerkstraat 1a, Didam 20-04-2020

C.A.M. Aalders

21-04-2020
Van Hugenpothstraat 27, ’s-Heerenberg

V.A. Dumitru

Sint Martinusstraat
28, Beek

23-04-2020

Rechtsmiddel: Bezwaar

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.

