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Tweede Kamerverkiezing 2021 
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze co-
ronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. In het 
stemlokaal gelden coronamaatregelen.

Wat hebt u nodig?
Om overal in Montferland te kunnen stem-
men op de dag van de verkiezingen heeft u 
een stempas ontvangen. De stempas toont 
aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. 
Zonder de stempas kunt u uw stem niet 
uitbrengen. Het is daarom van groot be-
lang dat u de stempas niet vergeet mee 
te nemen. Neem bij het stemmen naast 
uw stempas ook een geldig identiteitsbe-
wijs mee. Dit zijn: een paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart uit Nederland. Dit mag 
maximaal 5 jaar zijn verlopen. U kunt dus 
gebruikmaken van een identiteitsbewijs 
waarop staat ‘geldig tot 18 maart 2016’ of 
later.

Iemand machtigen?
Kunt u niet zelf stemmen? Laat u stem niet 
verloren gaan. Laat iemand anders voor u 
stemmen. U geeft hiervoor toestemming 
met een onderhandse volmacht. 

Onderhandse volmacht
•  U vult het volmachtbewijs aan de ach-

terkant van uw stempas helemaal in.
•  U geeft de stempas én een kopie van uw 

geldige legitimatiebewijs aan iemand 
die u vertrouwt.

•  U en deze persoon, zetten allebei een 
handtekening op het volmachtbewijs 
(dit is de achterkant van de stempas).

Let op: uw legitimatiebewijs is een iden-
titeitskaart, paspoort, rijbewijs. Dit mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
U kunt nog tot op 17 maart 2021, de dag 
van de verkiezingen op deze manier een 
volmacht afgeven.

Briefstemmen kiezers van 70+
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen stem-
men per brief. Ook kunnen zij van 10 tot en 
met 17 maart hun stembiljet, in een geslo-
ten envelop, afgeven bij een afgiftepunt 
voor briefstemmen. De 2 afgiftepunten zijn 

van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 
maart 2021 op werkdagen open van 09.00 
uur tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart 
zijn ze open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

De vooropening van de briefstemmen die 
van 10 t/m 15 maart zijn ingeleverd, vindt 
16 maart plaats in het gemeentehuis in 
Didam van 07.30 tot 12.00 uur. De telling 
hiervan zal op 17 maart van 07.30 uur tot 
12.00 uur plaatsvinden.

De vooropening van de briefstemmen van 
16 en 17 maart en de telling vindt eveneens 
plaats in het gemeentehuis in Didam op 17 
maart vanaf 07.30 uur.

Dit zijn de afgiftepunten
•  Gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Di-

dam                         
•  Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 

’s-Heerenberg            

Hoe u kunt stemmen als u 70 jaar of ou-
der bent?
Een aantal opties:
•  U gaat zelf naar een stembureau om 

daar in persoon te stemmen.
•  U geeft iemand anders toestemming om 

voor u te gaan stemmen. Dit heet mach-
tigen met een onderhandse volmacht.

•  U geeft de briefstembescheiden (enve-
lop met briefstembiljet) af bij een afgif-
telocatie.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt 
u in 2 stembureaus vervroegd stemmen. Zo 
spreiden we mogelijke drukte. Deze stem-
bureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 
uur:
-  Gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Di-

dam
-  Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 

’s-Heerenberg

Locatie Adres
Mariakerk Lieve Vrouweplein 13 te Didam
Albertusgebouw Raadhuisstraat 3 te Didam
DSV Relax Lupinenstraat 9 te Didam
Albert Schweitzerschool / sporthal Lupinenstraat 13 te Didam
Café-restaurant Uniek Spoorstraat 31 te Didam
Liemers College Dijksestraat 12 te Didam
Gemeentehuis Bergvredestraat 10 te Didam
Verenigingsgebouw de Zomp Wehlseweg 42 te Loil
Verenigingsgebouw de Meikever Smallestraat 42 te  Nieuw-Dijk
Gouden Handen Emmerikseweg 17, ’s-Heerenberg
Het Willem van den Berghcentrum Willem van den Berghstraat 1 

te ’s-Heerenberg
Laco Sportcentrum Oude Doetinchemseweg 43 

te ’s-Heerenberg
Dorpshuis Lengel Antoniusstraat 14 a te Lengel
Dorpshuis Zeddam  
(hier bevinden zich twee stembureaus)

Gerrit Varwijkplein 25 te Zeddam

Café Zaal 'de Pluum' Eltenseweg 7 te Stokkum
Sportpark Gerrit Dieker Sint Jorisstraat 13c te Braamt
De Averhof Pater Gerritsenstraat 5 te Beek
Partycentrum De Dèèl Didamseweg 13 te Beek
Drive-through stembureau 
gemeentewerf

Leigraaf 9, 7037 DV Beek

’t Kelrehuus Zuiderstraat 12 te Kilder
Clubgebouw voetbalvereniging Azewijn Past. Meursstraat 14 te Azewijn

Telling van de stemmen van 15 en 16 
maart
Op 17 maart worden de stemmen van 15 en 
16 maart als volgt geteld:
Van 07.30-12.00 uur: telling stemmen 15 
maart.
Van 13.00-17.30 uur: telling stemmen 16 
maart.

Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u in onze 
gemeente stemmen in één van deze 21 
stembureaus. Alle 21 stembureaus zijn op 
17 maart 2021 open van 07.30 tot 21.00 uur.

Een volledig overzicht van de stembureau-
locaties vindt u op de website www.waar-
ismijnstemlokaal.nl 

Je stem uitbrengen via de drive-through 
van Montferland
In de gemeente Montferland is het ook 
mogelijk om uw stem uit te brengen in 
een drive-through stembureau. Dit stem-
bureau vindt u op het terrein van de ge-
meentewerf aan de Leigraaf 9 in Beek. Een 
drive-through vergroot de mogelijkheden 
voor de kiezer. Deze centrale locatie in de 
gemeente is in alle opzichten geschikt. Le-
den van dit stembureau hebben een duide-
lijke taakomschrijving. Zij controleren on-
der andere het aantal inzittenden, wijzen 
de bestuurders de juiste weg en schuiven 
het stemhokje aan de auto. Ook bij deze 
manier van stemmen mogen de kiezers het 
rode potlood meenemen naar huis.  

Gezondheidscheck
Gaat u voor de Tweede Kamerverkiezing 

stemmen in het stemlokaal? Doe dan deze 
check vlak voordat u in het stemlokaal 
gaat stemmen.
1. Heeft u last van:
 - Hoesten?
 - Verkoudheid?
 - Verhoging of koorts?
 - Benauwdheid?
 - Niet goed kunnen ruiken of proeven?
2.  Heeft u een huisgenoot met milde 

koorts en/of benauwdheidsklachten?
3.  Heeft u het coronavirus gehad en is dit 

met een test 7 dagen voordat u gaat 
stemmen vastgesteld?

4. Bent u in quarantaine omdat u: 
 -  Een huisgenoot heeft of in nauw con-

tact bent geweest met een persoon 
die corona heeft?

 -  Bent teruggekomen uit een risicoge-
bied?

 -  Gewaarschuwd bent door de corona-
melder-app?

vervolg zie volgende pagina



Heeft u één van de vragen met ja beant-
woord? Ga dan niet stemmen in het stem-
lokaal!
Iemand anders kan voor u gaan stemmen. 
Die persoon kunt u machtigen. Dit kan 
door het volmachtbewijs op de achterkant 
van uw stempas in te vullen. Geef dan uw 
stempas en een kopie van uw identiteits-

bewijs mee aan de kiezer die voor u gaat 
stemmen.

Maatregelen in het stemlokaal
Er zijn verschillende maatregelen genomen 
om u zo veilig mogelijk te kunnen laten 
stemmen. Zie onderstaande afbeelding 
welke maatregelen dit zijn. 

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op 
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar 
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Woensdag
17 maart van 
07.30-21.00 uur.

Maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30-21.00 uur,  
vooral voor risicogroepen.

15/3

16/3
17/3

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw 
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee� u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers 
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. 

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren. 

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.

• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.

• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgee�, het ID-bewijs toont en waarvan 
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zi�en achter een kuchscherm.

• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.

• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.

• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

 .

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website www.montferland.info/verkiezingen. U 
kunt een afspraak maken om alle informatie over de verkiezingen te krijgen op het 
gemeentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar: 0316-291375

Iemand voordragen voor de Lintjesregen 
2022? Doe dit op tijd!
Kent u iemand die iets bijzonders doet voor de samenleving en hiervoor best eens 
in het zonnetje gezet mag worden? Wellicht komt deze persoon in aanmerking 
voor een Koninklijke onderscheiding en kunt u hem of haar voordragen voor deze 
eervolle waardering tijdens de Lintjesregen in 2022. 

De Lintjesregen
Elk jaar regent het eind april lintjes. Op de 
laatste werkdag voor Koningsdag worden 
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt 
aan personen die plm. vijftien jaar of lan-
ger een waardevolle bijdrage leveren aan 
de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
een vrijwilliger bij een vereniging, stichting 
of zorginstelling of een mantelzorger. Ook 
iemand die in zijn betaalde baan buitenge-
wone prestaties ten goede van de samen-
leving levert, kan worden onderscheiden. 

Dien de aanvraag op tijd in
Kent u iemand, woonachtig in de gemeen-
te Montferland, die in aanmerking komt en 
wilt u deze persoon voordragen voor een 
Koninklijke Onderscheiding tijdens de lint-
jesregen 2022? Neem dan tijdig  contact 
op over de procedure met het kabinet van 
de burgemeester via j.vierwind@montfer-
land.info of 0316-291326.  

Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 juli 2021 
te zijn ingediend.

Doe mee met de 
Achterhoekse Bespaaractie!
Steeds meer mensen in de Achterhoek gaan aan de slag met het verduurzamen 
van hun woning. Veel van de woningen gebouwd vóór 1985 zijn bij de bouw niet 
of beperkt geïsoleerd, waardoor er met name in de wintermaanden veel warmte 
onnodig uit huis verdwijnt. 

Deze woningen zijn tijdens de bouw niet 
geïsoleerd omdat er toen nog geen eisen 
werden gesteld aan de energiezuinigheid 
van woningen. In de loop der jaren zijn er 
soms een aantal zaken verbeterd maar zijn 
deze verbouwingen gedateerd. Het is dan 
waarschijnlijk dat de spouwmuur, dakiso-
latie of het (dubbel) glas verouderd zijn. 

Woningeigenaren met een woning ge-
bouwd vóór 1985, zullen de komende we-
ken verspreid in de gemeente Montferland 
een oproep van wethouder Van Halteren 
ontvangen. Inwoners die nu al aan de slag 
willen gaan met de verduurzaming van de 
eigen woning kunnen zich nu ook al aan-
melden via www.agem.n/bespaaractie 

Steeds meer mensen in de Achterhoek gaan aan de slag met het verduurzamen 

Politieke Avond Montferland (PAM)
De raadsvergadering van 11 maart is geschorst. De gemeenteraad 
vergadert verder op donderdag 18 maart vanaf 19.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.montferland.info/gemeenteraad.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Eik 17 te Didam, 6941 XA; het vervangen van een ko-

zijn en verplaatsen van de voordeur (ontvangen 05-03-
2021)

-  Doetinchemseweg te Kilder, 7035; het bouwen van een 
vrijstaande woning (ontvangen 04-03-2021)

-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het bouwen 
van twee wooneenheden (ontvangen 04-03-2021)

-  Heuvelwijk 11 te Braamt, 7047 CJ; het verlengen van de 
tijdelijke vergunning voor het plaatsen van twee zor-
gunits (ontvangen 08-03-2021)

-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het vergroten van de 
woning (ontvangen 09-03-2021)

-  Langestraat 5 te Braamt, 7047 AM; het renoveren en iso-
leren van het dak (ontvangen 09-03-2021)

-  Logistiekstraat 22 te ’s-Heerenberg, 7041 KH; het uitbrei-
den van het bedrijfspand (ontvangen 06-03-2021)

-  Loilseweg 6 te Didam, 6941 DA; het oprichten van een 
vrijstaande woning (ontvangen 05-03-2021)

-  Molenstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AE; het bouwen 
van een bar en het verhogen van de borstwering (ont-
vangen 11-03-2021)

-  Montferlandsestraat 44 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
kappen van een boom (ontvangen 08-03-2021)

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 48 te Stokkum, 7039 AK; 
het samenvoegen van twee schuren (ontvangen 10-03-
2021)

-  Spoorstraat 5 te Didam, 6942 EA; het intern uitbreiden 
van de winkel (ontvangen 05-03-2021)

-  Tamboerstraat 20 te Didam, 6941 EE; het plaatsen van 
een dakkapel (ontvangen 08-03-2021)

-  Weemstraat te Didam, 6941; het oprichten van een wo-
ning (ontvangen 04-03-2021)

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
-  Langeboomsestraat 4 te Vethuizen, 7046 AA; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 11-03-2021)
-  Lugtenakkerstraat 5 te Azewijn, 7045 AT; het verwijderen 

van asbest golfplaten schuur (verzonden 05-03-2021)
-  Ralandstraat 26 te Didam, 6942 DG; het verwijderen van 

asbest (verzonden 05-03-2021)
-  Reefweg 2 te Azewijn, 7045 AV; het verwijderen van as-

best dakbeschot (verzonden 05-03-2021)

Aanvaarding melding sloopvoornemen aanvullend
-  ’t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het slopen en asbest ver-

wijderen van een achterhuis en schuur (verzonden 11-03-
2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  Bosstraat 59 en 61 te Didam, 6942 HG; het bouwen van 

een woongebouw met twee wooneenheden (verzonden 
09-03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Marssestraat 2 te Azewijn, 7045 AA; het realiseren 

van een mantelzorgwoning (verzonden 09-03-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar 

Verleende omgevingsvergunning
-  Bosstraat 59 en 61 te Didam, 6942 HG; het bouwen van 

een woongebouw met twee wooneenheden (verzonden 
09-03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Eekhegstraat 12 te Didam, 6942 GB; het wijzigen van de 
gevelindeling en het wijzigen van de constructie (ver-
zonden 10-03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkwijkweg 3 te Didam, 6942 ND; het bouwen van een 
kapschuur (verzonden 05-03-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Kerkwijkweg 3b te Didam, 6942 ND;  het bouwen van 
een kapschuur (verzonden 05-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Matjeskolk 23 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de  
productie- en opslaghal met kantoren, in afwijking op de 
eerder verleende omgevingsvergunning (verzonden 05-
03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 10 te Zeddam, 7038 BH; het 
plaatsen van een schuilgelegenheid (verzonden 09-03-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Touwslagersbaan 9 te ’s-Heerenberg, 7041 ZT; het rea-
liseren van een dakopbouw (verzonden 10-03-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Ontwerp wijzigingsplan 
‘Stokkum, ’s-Heerenbergseweg 4’
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 
17 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken voor 
een ieder het ontwerp van het Wijzigingsplan Stokkum, 
’s-Heerenbergseweg 4 ter inzage ligt. 

Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 31, lid 2 bestemmingsplan Kernen, de be-
stemming Gemengd wordt gewijzigd in de bestemming 
Wonen om zodoende de functie van deze bedrijfswoning 
te wijzigen in een reguliere woning. 

Het ontwerp wijzigingsplan met de daarbij behorende bij-
lagen, ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
in Didam, Bergvredestraat 10, en is tevens via www.mont-
ferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn bestaat de 
gelegenheid schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren te brengen/in te dienen. De schriftelijke zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 47, 6940 BA Didam.

Didam, 16 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Montferland

Zie ook de kolom “toelichting en rechtsmiddelen” elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 

 Bouwen
Verleende omgevingsvergunning bouwen en hande-
lingen met gevolgen voor gemeentelijk monument.
Mattheusplein 1 Azewijn: het moderniseren van de anten-
ne installatie KPN aan de kerktoren. 
(Verzonden: 5 maart 2021).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

 Milieu
Verlening omgevingsvergunning, milieuneutraal 
veranderen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt het besluit naar aanleiding van het verzoek van:

-  GTO Plating ’s-Heerenberg B.V., Industriestraat 6 te 
‘s-Heerenberg.

De aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen van een 
galvaniseerlijn. (verzonden 8 maart 2021)

Inzagetermijn
op afspraak gedurende zes weken na publicatie

Rechtsmiddel
-  bezwaar: te richten aan het college van burgemeester en 

wethouders van Montferland.
-  verzoek om voorlopige voorziening: indienen bij de voor-

zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digi-
taal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u 
met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voor-
ziening vragen.

Ontwerpbeschikking intrekken vergunning Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, activiteit milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
besloten hebben de volgende vergunning in te trekken:

Vergunning: de omgevingsvergunning, afgegeven bij be-
sluit van 18 december 2001 en 25 november 2003 door 
burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land, conform verzoek van 21 februari 2021 in te trekken.

Voor  :  een rundveehouderij 
Locatie  :  Ir. B. Kersjesweg 5 te Braamt

Inzagetermijn/zienswijzen: op afspraak gedurende zes 
weken na publicatie.

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.


