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De informatie in deze krant is op moment van aanleveren (3 april) 
actueel. Wijzigingen rondom de corona-maatregelen na 3 april 

zijn niet meegenomen. 

Kijk voor de meest actuele informatie rondom het corona-virus op 
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl. 

Steffi  e legt uit! 
Op de website www.corona.steffie.nl legt Steffie alles uit over het coronavirus. Zij vertelt 
wat je wel en wat je niet kunt doen. Op een eenvoudige en heldere manier!  

Aanpassingen afvalinzameling
In verband met Pasen zijn er enkele aan-
passingen in de afvalinzameling. Op onze 
website www.montferland.info/afvalwij-
zer  vindt u de meest actuele inzameldata. 
Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer 
in voor een persoonlijke inzamelkalender.

Inzameling gft-afval
Maandag 13 april 2020 (tweede paasdag) 
wordt in Montferland geen gft-afval inge-
zameld. De gft-inzameling vindt plaats op 
zaterdag 11 april 2020. Het betreft hier de 
inzamelgebieden in de bebouwde kom van 
’s-Heerenberg-Oost, Azewijn, Kilder, Braamt 
en Zeddam. Omdat de route in sommige 
gevallen anders is dan normaal, dient u de 
gft-bakken tijdig (de vuilniswagens begin-
nen om 07.30 uur) buiten te zetten.

Inzameling Plastics, Blik en Dranken-
kartons
Ook wordt op maandag 13 april 2020 in 
Didam geen Plastics, Blik en Drankenkar-
tons ingezameld. Het gaat hierbij om het 
inzamelgebied Didam-Noord, het buiten-
gebied van Didam tussen spoor en A18 
+ Nieuw Dijk. Voor deze inzameling is als 
vervangende dag aangewezen maandag 
20 april 2020. In verband met Koningsdag 
vervalt ook de inzameling op maandag 27 
april 2020.

Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de afvallijn (0316) 59 55 55. 
De lijn is bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Groenonderhoud en zwerfafval 
Door het coronavirus hebben we minder mensen om het groen in Montferland te 
onderhouden. 

Hierdoor kan het zijn dat de komende peri-
ode er meer onkruid staat, het gras minder 
gemaaid kan worden of er minder zwerfaf-
val opgeruimd kan worden. 

Binnen de mogelijkheden doen we er alles 
aan om de buitenruimte zo goed mogelijk 
te onderhouden. 

Voorlopig geen huisbezoeken Sociaal Team
Om verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen legt het Sociaal Team op dit 
moment geen huisbezoeken af. Dit hebben 
we besloten omdat we veel in aanmerking 
komen met de kwetsbare doelgroep. De on-
dersteuning wordt zo veel mogelijk per te-
lefoon, e-mail en videobellen vormgegeven.

Bestaande cliënten
Als u op dit moment begeleiding ontvangt 
van het Sociaal Team dan kunt u gewoon 
contact opnemen met uw hulpverlener/
consulent via telefoon of e-mail. Samen 
met u wordt besproken hoe u in deze situa-
tie het beste geholpen kunt worden.
Ontvangt u geïndiceerde zorg van een 
zorgaanbieder dan onderhouden zij con-
tact met u. Ook als u vragen heeft over 
deze zorg kunt in de eerste plaats bij hen 
terecht. Als u er met uw zorgaanbieder niet 
uit komt, dan kunt u contact opnemen met 
het Sociaal Team.

Nieuwe aanmeldingen
Heeft u een dringende hulpvraag, waar 
u de komende weken ondersteuning bij 
nodig heeft, dan kunt u zich melden bij 
het Sociaal Team. Kan uw hulpvraag een 
aantal weken worden uitgesteld? Dan 
vragen wij u om nog even te wachten, tot 
het moment dat het weer mogelijk wordt 
om huisbezoeken af te leggen (dit maken 
wij bekend via onze website). U dient er 

rekening mee te houden dat ook zorg-
aanbieders momenteel te maken hebben 
met beperkingen als gevolg van de Coro-
namaatregelen, waardoor hulp en onder-
steuning soms niet of in een andere of be-
perkte vorm wordt geleverd.
Als u zich recent gemeld heeft voor onder-
steuning, dan nemen we contact met u op 
voor een telefonische intake. We bespreken 
dan met u of we u ondanks de beperkingen 
van dit moment kunnen ondersteunen.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, 
dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Sociaal Team kunt u op verschillende 
manieren bereiken:
*  telefonisch op (0316) 291374 van maan-

dag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 u.;
*  per e-mail zijn we te bereiken via  sociaal-

team@montferland.info, of rechtstreeks 
via het e-mailadres van uw consulent;

*  Wilt u een melding maken voor zorg, 
heeft u een vraag of wilt u meer informa-
tie? Stel ze via het contactformulier op 
www.montferland.info/sociaalteam. 

Heeft u vragen over de zorg die uw kind 
ontvangt via een persoonsgebonden 
budget? Raadpleeg dan de website 
www.svb.nl. Klik op ‘Persoonsgebonden 
budget (PGB)’ en vervolgens op ‘Nieuws 
over coronavirus en PBG’. 





Hoe bestrijdt de gemeente de  
eikenprocessierups?
De gemeente Montferland zet dit jaar in op een duurzame bestrijding van de eiken 
processierups. Begin maart begonnen ze met het ophangen en uitdelen van nest-
kastjes. Vanaf half april begint de preventieve aanpak door middel van de biologi-
sche bestrijdingsmiddelen Nematoden en Xentari.

Preventieve bestrijding
De gemeente behandelt haar eiken direct 
nadat de rupsen uit hun ei komen. Afhan-
kelijk van het weer begint deze behande-
ling half april. In dit stadium is de rups nog 
niet schadelijk voor de volksgezondheid 
en heeft het nog geen brandharen. In het 
buitengebied gebruikt de gemeente Ne-
matoden, microscopisch kleine aaltjes die 
van nature in de grond voorkomen. Zij gaan 
de rupsen zeer selectief te lijf. Nematoden 
zijn geschikt voor gebieden met bloeiende 
bermen. Binnen de kernen wordt het bio-
logisch bestrijdingsmiddel Xentari in de 
eiken geblazen. 
 
Door de inzet van natuurlijke vijanden, zo-

als koolmezen en vleermuizen, in combina-
tie met biologische bestrijdingsmiddelen 
ontstaat in de natuur een biologisch en 
natuurlijk evenwicht.
 
Curatieve bestrijding
Besmette bomen met nesten worden na 
controle gemerkt met een rood/wit afzet 
lint met de tekst ‘pas op, eikenprocessie-
rups’. De gemeente ruimt de nesten door ze 
weg te zuigen. Het lint wordt daarna weer 
verwijderd.

Meer informatie?
Voor meer informatie, kijk op onze website 
www.montferland.info en typ in de zoek-
balk ‘eikenprocessierups’. 

Weekmarkt ’s Heerenberg tot 17.00 uur   
De zomertijd is weer begonnen. Hierdoor 
gaat de weekmarkt in ‘s-Heerenberg lan-
ger door. Met ingang van donderdag 2 april 
zijn de markttijden van 10.30 uur tot 17.00 

uur. Houdt u svp wel rekening met de 1,5 
meter afstand van elkaar en andere Coro-
na-maatregelen? Want samen krijgen we 
Corona onder controle!

Aangepaste Politieke Avond Montferland 
16 april 2020 
Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus ziet de Politieke Avond Mont-
ferland er anders uit dan u gewend bent. 
De raadsvergadering wordt voorafgegaan 
door enkele beeldvormende/oordeelsvor-
mende sessies en de vergadering is in z’n 
geheel via een livestream thuis te volgen. 
De publieke tribune is tijdens deze politieke 
avond gesloten.
Voor het houden van raadsvergaderingen 
gelden wettelijke bepalingen. In Montfer-
land moeten minimaal 13 raadsleden fy-
siek aanwezig zijn om de raadsvergadering 
te kunnen openen. De maatregelen van 
de regering en de richtlijnen van het RIVM 
worden strikt gehanteerd. Dit betekent dat 
niet alle raadsleden aanwezig kunnen zijn 
in de raadzaal omdat 1,5 meter afstand 
van elkaar moet worden gehouden. 

Concept agenda sessies:
•  De definitieve agenda is na 7 april be-

kend en beschikbaar via de website 
www.montferland.info

Beeldvormende sessies:
•  19.00 - 19.30 uur Sportnota  

2020 - 2023 ‘Montferland beweegt’
•  19.30 - 20.00 uur 2e Wijziging GR  

Omgevingsdienst Achterhoek

Inspreekbijdrage is alleen schriftelijk mo-
gelijk.

Oordeelsvormende sessie:
•  20.00 – 20.30 uur Onderzoeksrapport 

rekenkamercommissie: ‘Samenwerken 
voor de inwoners van Montferland’

Concept agenda PAM raadsvergadering 
vanaf 20.30 uur.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Beleidsplan Licht in de Openbare ruim-

te
6.  Onderzoeksrapport rekenkamercom-

missie: ‘Samenwerken voor de inwo-
ners van Montferland’

7.  Verkoop onverkochte ‘bochtkavels’  
Didam Kerkwijk

8.  Wijziging GR Stadsbank Oost Neder-
land 2015

9.  Opheffing benoeming afgevaardigde 
Euregio Gronau

10.  Opheffing benoeming lid klankbord-
groep RDL

11.  Beëindiging arbeidsovereenkomst en 
opheffing benoeming griffier

12. Motie zonder raadsvoorstel
13. Sluiting 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de griffie: griffie@montferland.info of via 
0316-291378

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Bentemmerstraat 11 te Didam, 6942 EZ; het verbouwen 

van een bedrijfsgebouw (ontvangen 16-03-2020)
-  De Hoef 1 te Kilder, 7035 CD; het gedeeltelijk vervangen 

van de bovenbouw melkveestal en uitbreiding (ontvan-
gen 17-03-2020)

-  Dunantstraat 6 te Didam, 6941 BW; het realiseren van 
een dakkapel (ontvangen 13-03-2020)

-  Hoofdstraat 9 A te Didam, 6942 AP; het verbouwen van 
het pand (ontvangen 19-03-2020)

-  Kasteellaan 39 te Beek, 7037 BB; het realiseren van 
slaapvertrekken op de zolder etage dmv een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde (ontvangen 17-03-2020)
-  Lichtenhorststraat 35 te Didam, 6942 GS; het intern 

verbouwen van showroom naar kantoren (ontvangen 
13-03-2020)

-  Westerbroekweg 8 te Stokkum, 7039 CS; het bouwen 
van een werktuigenberging (ontvangen 17-03-2020)

-  Zeddamseweg 79 te ’s-Heerenberg, 7041 CN; het wijzigen 
van het toilet en het wijzigen van de stalen hekwerken 
t.p.v. in- en uitvaart t.o.v. de eerder verleende vergunning 
(ontvangen 16-03-2020)

-  De Eik te Didam, 6941;  het leggen van een middenspan-
ningskabel t.b.v. de aanleg van een aansluiting op wind-
park Byvanck (ontvangen 30-03-2020)

-  De Kamp 2 te ’s-Heerenberg, 7041 ZA; het vervangen van de 
carport voor een stenen berging (ontvangen 01-04-2020)

-  Kerkwijk fase 3a te Didam, 6942; het oprichten van 23 
woningen (ontvangen 01-04-2020)

-  Kerkwijk fase 5, kavel 107 te Didam, 6942; het bouwen 
van een woning (ontvangen 01-04-2020)

-  Kerkwijkweg te Didam, kavel 4 (kad. gem.Didam, sectie 
K, nr, 6233) 6942; het bouwen van een woonhuis (helft 
van een dubbel) (ontvangen 31-03-2020)

-  Kloosterstraat te Didam, kad.gem. Didam sectie P nrs. 
1046 en 948, 6941; het realiseren van een woning en het 
plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening (ontvangen 
01-04-2020)



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
-  Perceel kad. gem. DDM00, sectie P nr, 845, 6941; het 

plaatsen van een erfafscheiding bij een weiland (ont-
vangen 31-03-2020)

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
-  ‘s-Heerenbergseweg 8 te Zeddam, 7038 CC; het gedeel-

telijk slopen van het pand en verwijderen van asbest 
(verzonden 31-03-2020)

Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevings-
vergunning
-  Frankenstraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 VE; het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden 27-03-2020). Rechts-
middel: bezwaar

-  Loilderhofweg 15 te Didam, 6941 RX; het vervangen van 
het dak van de varkensschuur (verzonden 27-03-2020. 
Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Loilderhofweg 9 te Didam, 6941 RW; het gedeeltelijk 

herbouwen van een bijgebouw (verzonden 17-03-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Hoofdstraat 36 te Kilder, 7035 AM; het bouwen van een 
schuur (verzonden 27-03-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Didam e.o., 6941; het leggen van middenspanningkabel 

t.b.v. de aanleg van grootschalige aansluiting Ganze-
poelweg Angerlo   Windpark Bijvanck (verzonden 31-03-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Langestraat 49 te Braamt, 7047 CK; het plaatsen van 
dakkapellen (verzonden 16-03-2020)

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Heeghstraat 45 te Didam, 6942 PG; het verbouwen en 

uitbreiden van een voormalige boerderij (verzonden 18-
03-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Groeneweg 1c  te Zeddam, 7038 ED; het bouwen van een 
woonhuis (verzonden 27-03-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Kasteellaan 39 te Beek, 7037 BB; het realiseren van 
slaapvertrekken op de zolderetage dmv een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde (verzonden 30-03-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oldegoorweg 1 te Didam, 6942 PC; het aanleggen van 
een paardrijbak (verzonden 31-03-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Oldegoorweg 1 te Didam, 6942 PC; het bouwen van een 
garage en paardenstal (verzonden 31-03-2020). Rechts-
middel: bezwaar

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

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Grote Nek-
kum 14 te ‘s-Heerenberg.

-  Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken ter hoogte van Ganzepeppel 83 te ‘s-Heeren-
berg. Middels het verwijderen van bord E6, inclusief on-

derbord met kentekenaanduiding.

Inzage en informatie : 31-03-2020 tot en met 19-05-2020 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl 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 milieu-
beheer voor de Hoeveslag 2 te Didam.
De melding betreft het uitbreiden van de ligboxenstal en 
dieren.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement :  Montferland Mountainbike 
  Marathon
Datum :  7 juni 2020
Locatie :    Start/finish Zeddamseweg 84 
  ‘s-Heerenberg
Maatregelen   : •  De Zeddamseweg bij Specialized tus-

sen afslag Hogeweg en Maria van Nas-
saulaan zal geheel afgesloten zijn voor 
al het verkeer van 09.00 uur tot 18.00 
uur.  

  •  De Slotlaan v.a. de Oliemolen tot aan 
de Peeskesweg zal geheel afgesloten 
zijn voor het verkeer van 9.45 uur tot 
15.15 uur. 

  •  T.h.v de Stokkumseweg zal er een sluis 
zijn waar men kan oversteken vanuit 
Stokkum naar ‘s-Heerenberg (vv) 

  •  Parkeergelegenheid voor deelnemers 
is voorzien in de nabije omgeving van 
de start. De directe wegen in de omge-
ving van de start / finish zullen d.m.v. 
parkeerverboden echter verboden zijn 
voor auto’s van deelnemers. De orga-
nisatie van WFM zal actief de deelne-
mers richting parkeerplaatsen op het 
industrieterrein dirigeren. 

  •  De toegankelijkheid van de brand-
weerkazerne is gewaarborgd: de par-
keerplaatsen bij de kazerne (aan de 
Van Heeklaan en bij het Barghse Huus) 
zullen worden vrijgehouden voor de 
brandweer 

  •  Er is een omleidingsroute vanaf de 
Zeddamseweg-Hoge Distelweg-Maria 
van Nassaulaan, welke middels par-
keerverboden zal worden vrijgehouden 
van geparkeerde auto’s. Op die manier 
is gewaarborgd dat de brandweer snel 
en zonder obstakels kan uitrukken in 
geval van een calamiteit. 

  •  De toegang tot de start- en finishlo-
catie is via de Drieheuvelenweg en de 
Zeddamseweg open voor hulpdien-
sten in geval van een incident. 

Verzonden :  18 maart 2020
Rechtsmiddel  :  bezwaar

Evenement :  Triathlon Stroombroek
Datum :  30 augustus 2020
Locatie :  Start/finish recreatieplas Stroombroek 

t.h.v. Markant Recreatie Braamt
Route :  De volgende route wordt gevolgd:
   Fietsroute: start Stroombroek; Braamt-

seweg; Doetinchemseweg; Kilderseweg 
Doetinchem;keren rotonde Gasperi-
laan; Kilderseweg; Doetinchemseweg; 
Oud Doetinchemseweg; Rozenpasweg; 
Rozenpas; Nieuwstraat Doetinchem; 
Broekstraat Doetinchem; Molengoor-
weg, Doetinchem; Nieuwstraat Doetin-
chem; Rozenpas; Molenweg; Doetin-
chemseweg; Braamtseweg

Afsluiting   : De route zal ten tijde van het evenement 
afgesloten worden voor verkeer.
Verzonden     : 31 maart 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement :  Zeepkistenrace
Datum :  12 september 2020
Locatie :  Bovendorpsstraat Zeddam
Afsluiting   :   De volgende wegen worden afgesloten 

op 12 september 2020:
  -  vanaf 12.00-16.00 uur Bovendorps-

straat v.a. hoek Groeneweg t.a. 
Kruispunt Kilderseweg/’s-Heeren-
bergseweg

  -  vanaf 16.00 tot 20.00 uur Boven-
dorpsstraat v.a.Groeneweg t.a. Violen-
straat;

  -  ’s-Heerenbergseweg/ Kilderseweg v.a. 
Vinkwijkseweg t.a. Schapenweg

  -  vanaf 20.00-24.00 uur Bovendorps-
straat v.a. Groeneweg t.a. Kilderse-
weg/’s-Heerenbergseweg

Verzonden      :  1 april 2020
Rechtsmiddel   :  bezwaar

Verleende ontheffing op verbod geluidhinder
Activiteit :  Spoorwegwerkzaamheden in de nacht 

door Strukton Rail 
Datum : van 20 tot en met 24 april 2020.
Locatie : Spoor Zevenaar-Doetinchem
Verzenddatum : 1 april 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument (gewijzigd besluit)
Kloostermuur bij het kloosterpark ter hoogte van het 
Kloosterhof (12) te ’s-Heerenberg: het realiseren van een 
opening in de Kloostermuur. De wijziging heeft betrek-
king op het verplaatsen van de doorgang. (Verzonden: 31 
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.


