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Dank aan onze veteranen 
Op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag bedankt Nederland de veteranen die in-
gezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. In Montferland is het traditie 
om met een lokale Veteranendag bij de landelijke viering aan te sluiten. We nodigen 
onze veteranen uit om ze een fijne dag samen aan te bieden. Helaas konden we voor 
het tweede achtereenvolgende jaar vanwege corona deze bijeenkomst niet organise-
ren. Maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden om onze waardering en dank te uiten. 

Montferland telt ongeveer 175 veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog heb-
ben ingezet voor de vrede. Twee jaar geleden sprak ik op onze lokale bijeenkomst 
nog een veteraan van de Tweede Wereldoorlog. Anderen waren in voormalig Neder-
lands-Indië geweest of hebben deelgenomen aan een missie van de Verenigde Na-
ties of de NAVO in bijvoorbeeld Libanon, Bosnië en Afghanistan. 
Als militair gaan ze naar brandhaarden in de wereld om vrede en veiligheid te waar-
borgen. Veel militairen keren na enige tijd terug naar Nederland en vinden probleem-
loos hun draai in de burgermaatschappij. Maar er zijn ook veteranen voor wie de terug-
keer in het leven van alledag moeilijk is. Dat komt door wat ze hebben meegemaakt, 
soms nemen ze verschrikkelijke ervaringen mee naar huis. Het is belangrijk om daar 
aandacht voor te hebben en steun te bieden. En gelukkig is die steun er steeds meer.
Onze lokale Veteranendag is een bijzondere bijeenkomst waarop kameraadschap 
herleeft en de verbondenheid met elkaar voelbaar is. Er is onderling begrip voor wat 
de veteranen hebben meegemaakt.

Op de laatste lokale Veteranendag, in 2019, heb ik verteld over een ceremonie van de 
rode baretten in opleiding, waar ik op uitnodiging van de plaatsvervangende com-
mandant van de luchtmobiele brigade bij aanwezig was. Het was een indrukwek-
kende bijeenkomst op de oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest in Oosterbeek. 
Waar deze begraafplaats voor militairen van de operatie Market Garden het laatste 
rustpunt vormt, was het voor de nieuwe lichting rode baretten juist het startpunt: ze 
kunnen nu overal ter wereld ingezet worden voor vrede en veiligheid. 

Terug naar onze veteranen. Hoewel we ze dit jaar niet op een lokale Veteranendag 
konden ontvangen, hebben we ze wel onze waarde-
ring overgebracht. We hebben een kaartje met een 
QR-code gestuurd van een filmpje met een persoon-
lijke boodschap van mij. De meegestuurde bakkers-
bon is goed voor gebak om toch nog stil te staan bij 
Nederlandse Veteranendag. Volgend jaar hopen we 
onze veteranen weer in Montferland te kunnen eren. 

Burgemeester Peter de Baat

Alles weten over eigen zonnepanelen?
In 2030 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we net 
zoveel energie op duurzame wijze opwekken, als dat we verbruiken. Om deze doel-
stelling te realiseren moeten we samen flink aan de slag. Alle inwoners met een 
eigen dak kunnen met eigen zonnepanelen een bijdrage leveren en hier zelf voor-
deel uit halen. Daarom is het interessant om te kijken naar duurzame energie die 
we uit de zon kunnen halen.

Vraagt u zich af of zonnepanelen iets voor 
u zijn? Agem Energieloket zet op een rij 
wat u allemaal moet weten voordat u zon-
nepanelen op uw dak legt. De prijs die u 
betaalt voor zonnepanelen en het leggen 
hiervan, is de afgelopen 10 jaar met zo’n 
50% afgenomen. Dus de terugverdientijd 
kan nu al gerealiseerd worden binnen 6 tot 
7 jaar. Benieuwd hoeveel ze op uw dak op-
brengen? 

Op dinsdag 13 juli om 19.30 uur organiseert 
Agem Energieloket een online informa-

tieavond over zonnepanelen. Tijdens de 
informatieavond wordt u geïnformeerd 
door een energieadviseur en is er tijd ge-
reserveerd voor vragen van kijkers. Bin-
nen 30 minuten weet u alles over wat u 
wil weten over dit onderwerp! Aanmel-
den voor de webinar kan eenvoudig via 
www.agem.nl/webinar.

Terugblik politiek actief in Montferland op 1 juli 
In navolging op de bijeenkomst politiek actief voor jongeren vond op donderdag 
1 juli de bijeenkomst politiek actief voor de bredere doelgroep plaats. De bijeen-
komst werd geleid door burgemeester De Baat en de raadsleden Els Rutting-Baars, 
Mark Heebing, Rob Mos en fractievolger Merel Balduk. 

De raadsleden deelden hun ervaringen 
over het raadswerk en gaven de deelne-
mers aan de bijeenkomst alvast enkele tips 
en adviezen mee voor nieuwe raadsleden. 
Aan de hand van twee stellingen over 
woningbouw en budgetteren werd het 
gesprek met elkaar gevoerd over keuzes 
maken, prioriteren en samenwerken voor 

de inwoners van onze gemeente. ‘Een in-
teressante avond over de lokale politiek 
en het werk als raadslid’, aldus een van de 
deelnemers.
Ben jij geïnteresseerd in lokale politiek en 
wil je hierover meer weten? Neem dan con-
tact op met de griffie: griffie@montfer-
land.info of via 0316-291378



Op weg naar een rookvrije organisatie met de 80-80-80 Challenge! 
Wilt u als werkgever werk maken van een rookvrije werkomgeving? Doe dan mee 
met de 80-80-80 Rookvrij Challenge van Achterhoek Rookvrij. Vanaf 6 september 
gaan 80 organisaties, 80 dagen, op weg naar 80 rookvrije werkplekken. Vanuit 
Achterhoek Rookvrij ontvangen de deelnemende bedrijven ondersteuning om het 
gesprek te voeren over een rookvrije werkomgeving. Zo zijn er wekelijkse opdrach-
ten en is er volop uitwisseling over elkaars aanpak en resultaten. Met de kracht 
van tachtig komt uw organisatie ook tot een gedragen en werkend rookbeleid!

In een krappe arbeidsmarkt zetten steeds 
meer organisaties in op vitale medewer-
kers. Gezonde medewerkers zijn en heb-
ben de toekomst. Een vitale medewerker 
betekent minder ziekteverzuim en dus ook 
minder kosten voor het bedrijf. De grootste 
gezondheidswinst behaalt een rokende  
medewerker door te stoppen met roken. 
Het rookbeleid komt dan ter sprake. Maar 
binnen veel organisaties is dit een lastig 
gespreksonderwerp. Het maken van ge-
waardeerde afspraken met collega’s over 
(niet) roken vormt daarin een uitdaging.
Wat is de 80-80-80 Rookvrij Challenge?
Tijdens de 80-80-80 Rookvrij Challenge 
ontvangt u als bedrijf elke week een op-
dracht, inspirerende ideeën of praktische 
tips. Uw aanpak en de resultaten deelt u 
via een online platform. Het online plat-
form is alleen toegankelijk voor de deelne-
mende bedrijven. Via de beveiligde online 
omgeving leert u van andere organisaties 
en krijgt u coaching van Achterhoek Rook-
vrij. Daarnaast ontvangen deelnemende 
organisaties een Toolbox. De middelen uit 
de Toolbox helpen bij het vervullen van de 
opdrachten. 

Een rookvrije werkomgeving is dichter-
bij dan ooit
Dorien van der Wal-Pardijs (projectleider 
Achterhoek Rookvrij) moedigt zoveel mo-
gelijk organisaties aan om mee te doen: 
“Deelname levert hoe dan ook resultaat 
op. Het doel is een gezondere en open be-
drijfscultuur, bewustere collega’s en een 
gewaardeerd rookbeleid. Met behulp van 
80 gelijkgezinden met hetzelfde doel, 
komt het halen ervan dichterbij dan ooit. 
De challenge sluit ook heel mooi aan bij 
het streven om te komen tot een Rookvrije 
Achterhoek. Dat is één van de doelstellin-
gen uit het Preventie Akkoord Achterhoek.”

Rensa is enthousiast deelnemer
Rensa heeft zich inmiddels aangemeld en 
is daarmee ‘1 van de 80’. Het Achterhoekse 
familiebedrijf met vestigingen in Didam en 
Doetinchem is enthousiast ambassadeur 
van de uitdaging. Nicky Jansen (hoofd 
Personeelszaken) motiveert de deelname 
van Rensa: “We vinden vitale werknemers 
erg belangrijk. Door die opdrachten en ken-
nisdeling krijgen we de kans manieren uit 
te proberen waar we zelf misschien nooit 
op gekomen waren. Trial & error: wat niet 
werkt voor onze medewerkers laten we los, 
op wat wél werkt bouwen we door. Dat is 
een aanpak waar wij enthousiast over zijn.”

Op weg naar een rookvrije generatie
De gemeente Montferland geeft zelf ook 
het goede voorbeeld door ook mee te doen 
aan de 80-80-80 Challenge.  Ruth Mijnen 
– wethouder sociaal domein, sport en ge-
zondheid - ziet dat steeds meer plekken in 
Montferland rookvrij zijn: “Veel sportver-
enigingen hebben al stappen gezet op weg 
naar een rookvrije sportaccommodatie. 
Ook zijn scholen sinds vorig jaar 1 augustus 
2020 wettelijk verplicht om te zorgen voor 
een rookvrij schoolplein.”
Wethouder Mijnen weet hoe lastig het is 
om te stoppen met roken: “Beginnen met 
roken is heel gemakkelijk, maar het stop-
pen met roken is echt een flinke opgave, 
weet ik uit eigen ervaring.” Daarom vindt 
ze het ook zo belangrijk om in te zetten op 
het voorkomen van roken: “Kinderen moe-
ten niet in de verleiding komen om te gaan 
roken. Als ze er niet mee in aanraking ko-
men, of het zien bij volwassenen, komt het 
uiteindelijk steeds minder voor. Zo gaan we 
samen op weg naar een rookvrije genera-
tie!”

Doe ook mee met de 80-80-80 Rookvrij 
Challenge!
Wilt u als organisatie ook deelnemen als 1 

van de 80 deelnemers aan de 80-80-80 
Challenge? Sector, omvang, activiteiten 
maken niet uit. Iedereen is welkom, als u 
maar de ambitie heeft om als organisatie 
op weg te gaan naar een rookvrije werkom-
geving. 
Voor het ontwikkelen van de Challenge 
vraagt Achterhoek Rookvrij een bijdrage 
aan de deelnemers. Om elk bedrijf, groot 
én klein, de kans te geven mee te doen, is 
er bij inschrijving de keuze uit drie verschil-
lende toolboxen. Om in Montferlandse 
organisaties ook werk te maken van een 
rookvrije werkomgeving neemt de ge-
meente Montferland van de eerste drie 

aanmeldingen van bedrijven uit Montfer-
land de deelnamekosten voor haar reke-
ning. Ga naar www.achterhoekrookvrij.nl/
808080 voor meer informatie en aanmel-
den. Wilt u meer informatie over deelname 
aan de 80-80-80 Rookvrij Challenge? 

Neem dan contact op met Dorien van der 
Wal-Pardijs (projectleider Achterhoek 
Rookvrij): info@achterhoekrookvrij.nl of 
06-8285 23449. Of neem contact op met 
Dennis Weijers (beleidsmedewerker ge-
zonde leefstijl gemeente Montferland) 
via d.weijers@montferland.info of 0316-
291327.

Voor de werkgever
✓ Minder verzuim
 1,4% tot 3,4% minder verzuim
✓ Verhoogde productiviteit: 
  30 minuten roken per dag is 3 

vakantie-weken per jaar (op basis 
van 1 fte)

✓ Betere werksfeer
  Onder andere minder discussie over 

rookpauzes
✓ Meer winst
  Een met roken gestopte medewer-

ker levert per jaar gemiddeld 
 € 4.500 op

Voor de werknemer
✓ Meer energie/u voelt zich fitter
✓ Een frisse adem
✓ Alles ruikt en smaakt lekkerder
✓ U ziet er beter uit
✓ U slaapt beter
✓ Een dikkere portemonnee
✓ Sneller herstel bij een operatie
✓ Langer genieten van geliefden

Wat levert stoppen met roken op?

Raadsavond Montferland 8 juli
Op 8 juli vanaf 18.30 uur wordt de raads-
avond gehouden in de locatie Gouden 
Handen, Emmerikseweg 17 in ’s-Heeren-
berg. De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). Deze keer zijn er geen 
oordeelsvormende sessies. In het vragen-
halfuur kunnen raadsleden of fractievolgers 
vragen stellen aan het college van burge-
meester en wethouders over actuele onder-
werpen. De raadsavond is digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad.

18.30 uur tot 19.00 uur
Vragenhalfuur in de raadzaal
De ingediende vragen voor het vragen-
halfuur worden online toegevoegd bij dit 
agendapunt.

18.30 uur tot 19.15 uur - Beeldvormen-
de sessie coronaherstelplan ‘Beter in 
Montferland’ in de kleine zaal.
De gevolgen van de wereldwijde crisis van 
de coronapandemie zijn vanzelfsprekend 
voelbaar in onze gemeente Montferland. 
Niet alleen de crisis in de gezondheidssfeer, 
maar ook de maatregelen die zijn getroffen 
om die gevolgen te beperken zijn van grote 
betekenis geweest voor diverse segmenten 
in onze samenleving. Juist nu de directe ge-
zondheidsgevolgen wat meer beheersbaar 
worden, is er alle reden om na te denken 
over het effect van de herstelmaatregelen 
die het rijk, provincie en gemeente al heb-
ben getroffen en welke aanvullende maat-
regelen nog gewenst zijn.De raad wordt 
voorgesteld het coronaherstelplan ‘Beter 
in Montferland’ vast te stellen. 

Raadsvergadering vanaf 19.30 uur 
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Benoeming fractievolger D66
5.2  Raadsvoorstel Wijziging GR Arn-

hem-Nijmegen
5.3   Begrotingen 2022 Gemeenschappe-

lijke regelingen
6.  Bespreekstukken
6.1   Raadsvoorstel (IKC) Brede School in 

‘s-Heerenberg
6.2  Vaststelling Kadernota 2022-2025
6.3  Vaststelling Jaarstukken 2020
7.  Sluiting

Het vragenhalfuur en de raadsvergadering 
worden live uitgezonden via internet en 
blijven daarna beschikbaar om te kunnen 
raadplegen. Van de beeldvormende sessie 
wordt een audio-opname gemaakt die u 
naderhand kunt terugluisteren via de web-
site.

Wilt u inspreken tijdens de beeldvormende 
sessie of meer informatie? Neemt u dan 
contact op met: griffie@montferland.info 
of via 0316-291378. De publieke tribune is 
voorlopig nog gesloten.

Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda en de vergader-
stukken.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Kemp 1 te Wijnbergen, 7048 AJ; het gewijzigd uitvoe-

ren van luchtwassers op 2 varkensstallen (milieu neutra-
le melding) (ontvangen 29-06-2021)

-  Gruttostraat 32 te Didam, 6942 KH; het oprichten van 
een vrijstaand bijgebouw (ontvangen 24-06-2021)

-  Langeboomsestraat 1 te Vethuizen, 7046 AG; het ver-
bouwen van de woonboerderij (ontvangen 28-06-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 49 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het nieuw bouwen van een seniorenwoning (ontvangen 
27-06-2021)

-  Slagboom 4 te ’s-Heerenberg, 7041 SV; het verbouwen 
van de woning (ontvangen 24-06-2021)

-  Steenakker 15 te Didam, 6941 SG; het bouwen van een  
woning met bijgebouw (ontvangen 24-06-2021)

-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het treffen 
van voorzieningen ten behoeve van brandveilig gebruik 
(ontvangen 27-06-2021)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brand-
veilig gebruik
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning brandveilig ge-
bruik te verlenen, 
voor: Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; brandveilig 
gebruik van het begeleidend wonen voor een zorginstel-
ling. De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op 
de locatie ’s-Heerenberg. Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Heeghstraat 49 te Didam, 6942 PG; het saneren van een 

asbest golfplaten schuur (verzonden 25-06-2021)
-  Ralandstraat 10 te Didam, 6942 DG; het saneren van as-

best (verzonden 30-06-2021
-  Stadsplein 30 te ’s-Heerenberg, 7041 JC; het verwijderen 

van asbest (verzonden 29-06-2021)
-  Steenakker 15 te Didam, 6941 SG; het (gedeeltelijk) slo-

pen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbest 
(verzonden 29-06-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  De Kemp 1 te Wijnbergen, 7048 AJ; het uitbreiden van de 

bestaande vleesvarkensstal (verzonden 28-06-2021) 
Rechtsmiddel: beroep bij het Team bestuursrecht van de 
Rechtbank Gelderland

-  Endepoelstraat 12 te Didam, 6942 GL; het uitbreiden van 
een bedrijfsgebouw (verzonden 29-06-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Grote Huilakker 3  te Didam, 6942; het bouwen van een 
woning en kappen van een boom (verzonden 30-06-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkweg 9 te Zeddam, 7038 CE;  het verbouwen (ver-
duurzamen) van het woonhuis (verzonden 25-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Oomgevingsvergunning, kap.
-  Steegseweg 3 Beek, het vellen van 1 Esdoorn 29-06-

2021 aanvraag ingetrokken.

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Gemeente Montferland, het vellen van 1 Zilveresdoorn ,  

Salviastraat Didam compensatie plicht.

 Openbare Werken 
Registratienummer: 21int03699 plaatsen  Don Rualaan  
‘s-Heerenberg  06-07-2021

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Don Rualaan 
131 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 06-07-2021 tot en met 17-08-2021. 

Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het 
parkeren en opladen van elektrische motovoertuigen, 
door middel van:
-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 

pijlaanduiding, ter hoogte van Plantsoensingel Zuid 14 
te ’s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 24-06-2021 tot en met 05-08-2021. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: 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 Langestraat 22 te Braamt.

De melding betreft de sloop en complete nieuwbouw van 
het dorpshuis.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

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.


