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Op gepaste afstand kwamen circa dertien studenten van sociaal werk Graafschap 
College (MBO) op 8 december 2020 bij elkaar. In het kader van ‘voorlichting’ kre-
gen ze de kans om vragen te stellen aan BOA Leo Arends en Wijkagent Esther Wee-
ning van gemeente Montferland. 

In samenwerking met het Graafschap 
College hebben BOA’s en politie de bijeen-
komst met deze studenten georganiseerd. 
De voorlichting gaf een beeld van de da-
gelijkse werkzaamheden van een politiea-
gent en een BOA en de samenwerking met 
andere partijen.

Belangrijke bijeenkomst 
Het doel van de bijeenkomst was om de 
studenten te laten zien hoe belangrijk het 
is om met verschillende partijen te overleg-
gen en samen te werken. Denk hieraan aan 
jeugdzorg, Iriszorg, jongerenwerk, sociaal 
team gemeente, GGnet en nog veel meer.
Wijkagent Esther liet een filmpje zien hoe 

de politie hulpverlening inzet. BOA Leo 
Arends had een YouTube filmpje over hoe 
een jeugd BOA zijn werk doet. Ben je geïn-
teresseerd naar het filmpje? Ga naar You-
Tube en zoek op ‘wat is een jeugd BOA’. 

‘’Zowel Esther als ik kijken terug op een 
geslaagde bijeenkomst. De studenten stel-
den een hoop vragen. We hadden er ook 
allebei een goed gevoel over’’, aldus BOA 
Leo Arends. 
Studenten vonden het ‘’zeer interessant en 
wisten niet dat de politie en BOA’s zoveel 
taken en werkzaamheden deden’’. De film-
pjes vielen goed in de smaak en gaven een 
duidelijk beeld over beide beroepen. 

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

De jaarwisseling staat voor de deur! Nog enkele dagen en dan kunnen we 2020 achter 
ons laten en vooruit kijken naar 2021. Dit jaar zullen de feestdagen anders verlopen 
dan normaal. Hopelijk vindt u toch een manier om ze op een goede manier te vieren.
Laten we genieten, maar elkaar ook ruimte geven, en elkaar vriendelijk aanspreken 
als dat te weinig gebeurt. 

Het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van de gemeente 
Montferland wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021!

Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de afvalinzameling en de ope-
ningstijden van het aanbiedstation in ’s-Heerenberg en Zevenaar.

Op onze website www.montferland.info/
afvalwijzer  vindt u meest actuele data 
van inzameling. Vul daarbij uw postcode 
en huisnummer in voor een persoonlijke 
inzamelkalender. We kunnen u ook een ge-
printe versie van de afvalkalender voor uw 
adres toezenden. Neem hiervoor contact 
op met de gemeente 0316-291391.
Inzameling papier.
1.  De inzameling van oud papier en karton 

in en rondom het centrum van Didam, 
Vogelwijk en Kerkwijk vindt plaats op 
woensdag 30 december 2020 in plaats 
van vrijdag 25 december 2020.

2.  De inzameling van oud papier en karton 
in Nieuw-Dijk en grofweg het buitenge-
bied van Didam gelegen ten zuiden van 
de Doetinchemseweg vindt plaats op 
donderdag 31 december 2020 in plaats 
van vrijdag 1 januari 2021.

3.   De inzameling van oud papier en karton 

in ’s-Heerenberg-West en buitengebied 
vindt plaats op zaterdag 2 januari 2021 
in plaats van zaterdag 26 december 
2020.

Inzameling restafval
De inzameling van restafval in het gebied 
’s-Heerenberg-Oost en bebouwde kom 
Azewijn vindt plaats op zaterdag 2 januari 
2021 in plaats van vrijdag 1 januari 2021.
Gewijzigde openingstijden aanbiedstati-
ons.
De aanbiedstations in ’s-Heerenberg en in 
Zevenaar zijn beide Kerstdagen en Nieuw-
jaar gesloten.

Ook sluiten deze aanbiedstations op 24 en 
31 december al om 16.00 uur de poorten.
Voor meer informatie omtrent de afvalin-
zameling kunt u contact opnemen met de 
afvallijn 0316-595555. 

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die 
hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. 
 
• maandag - vrijdag, 10:00 - 17:00 uur
• Bibiotheek Didam
• iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

Montferland



Tijdstip papierinzameling vervroegd in 
’s-Heerenberg-Oost, Lengel en buitengebied
Op zaterdag 2 januari 2021 begint de inzameling van het oud papier en karton in het 
inzamelgebied ’s-Heerenberg-Oost, Lengel en buitengebied al om 08.00 uur.
Hou er dus rekening mee dat de inzamelaar er dan vroeger is om het papier en karton 
in te zamelen. Zet daarom tijdig uw container aan op de daarvoor aangewezen aan-
biedplaatsen.

Energiecoöperatie doet oproep voor  
‘zonnedaken’
De Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal (EMK) wil nog meer postco-
deroosprojecten in de gemeente Montferland realiseren en is daarvoor op zoek 
naar geschikte daken. 

Als inwoners van de gemeente graag voor 
hun energievoorziening gebruik zouden 
willen maken van zonne-energie, maar 
óf geen geschikt eigen dak voor het leg-
gen van zonnepanelen hebben, óf geen 
panelen op het eigen dak willen hebben, 
dan kunnen zij in collectief verband mee-
doen in het leggen van zonnepanelen ‘op 
het dak van een ander’. Dit heet dan een 
‘postcoderoosproject’, waarbij een aantal 
voorwaarden gelden om daaraan mee te 
kunnen doen. Als daaraan voldaan kan 
worden, genieten de deelnemers dezelfde 
financiële voordelen als wanneer de zon-
nepanelen op het eigen dak gelegd wor-
den.
Tot op heden heeft de Energiecoöperatie 
Montferland Klimaatneutraal al drie daken 
vol kunnen leggen met zonnepanelen. Alle 
drie de daken bevinden zich in Didam en 
zijn op appartementsgebouwen van wo-
ningcorporatie Plavei, die de betreffende 
daken daarvoor aan de EMK beschikbaar 

heeft gesteld.
Regelmatig melden zich nog weer nieuwe 
geïnteresseerde inwoners van de gemeen-
te als potentiële deelnemer aan een post-
coderoosproject.... Maar: we hebben extra 
daken nodig voor nieuwe projecten!! En: 
we zouden heel graag over één of meer 
daken willen beschikken in ‘s-Heerenberg 
of directe omgeving! Wie = welke orga-
nisatie/instantie, welk bedrijf heeft voor 
het leggen van zonnepanelen een geschikt 
dak met enig oppervlak beschikbaar om 
daarmee bij te dragen aan de transitie naar 
een duurzame energievoorziening in de ge-
meente Montferland?
Als u dit leest en denkt een geschikt dak 
te hebben voor het leggen van minimaal 
150 zonnepanelen, neem dan contact 
op met de Energiecoöperatie Montfer-
land Klimaatneutraal via info@montfer-
landklimaatneutraal.nl. Meer informatie 
over de EMK kunt u vinden op de website  
www.montferlandklimaatneutraal.nl 

Verrassing!
Alle maatregelen rondom het coronavirus gaan ons niet in de koude kleren zitten. 
Zou u er net als wij het liefst even ‘uitvliegen’ en met andere dingen bezig willen 
zijn? Dan bent u bij Lang Leve de Kunst en Naoberschap aan het goede adres. Zij 
hebben voor u, in samenspraak met de gemeente, een leuke verrassing: De Tele-
fonische Voorleesbrigade en Kunst door de Brievenbus. Deelname is kosteloos. 
U kunt zich voor één of beide activiteiten aanmelden via info@gruitpoort.nl of 
0314-340943. Eerst een keertje uitproberen? Dat kan ook natuurlijk.

De Telefonische Voorleesbrigade
Vele vrijwilligers van de Telefonische Voor-
leesbrigade staan voor u klaar! Samen 
kruipt u een kwartiertje weg in een mooi 
verhaal dat u voorgelezen wordt en ver-
dwijnt u even helemaal uit het nu! Een 
vrijwilliger van Lang Leve Kunst en Naober-
schap belt u op en samen spreekt u af wat 
een geschikt voorleesmoment is. Zes keer 
leest de vrijwilliger u via de telefoon een 
kwartiertje voor. U kiest met elkaar een 
verhaal of gedicht uit en dan gaat u er eens 
lekker voor zitten en wordt u een kwartier-
tje voorgelezen. Nog even napraten en af-
spreken voor de volgende keer.

Kunst door de Brievenbus
“Om de week een cadeautje om helemaal vrolijk van te worden,” zei één van de deelne-
mers. Met Kunst door de Brievenbus laat u uw fantasie helemaal de vrije loop. U krijgt 
om de week, zes keer, een kaart met daarop een tekenopdracht. U zorgt zelf voor pen of 
potlood en gaat aan de slag. Tussendoor hebben we af en toe contact met u. Het zou leuk 
zijn als u ons een foto van uw kunstwerk kunt mailen. U kunt zich individueel aanmelden, 
maar ook samen met een maatje, bijvoorbeeld een kleinkind, een vriend(in) of iemand 
uit de buurt.

Lang Leve Kunst en Naoberschap
Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap organiseert kunstactiviteiten voor 
ouderen. Het doel is ouderen samen met anderen mooie momenten te laten beleven. 
Partners van het programma zijn Markenheem, Sensire, Attent, Herbergier, Liemerije, het 
Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek en 
de Gruitpoort. Het programma is mogelijk dankzij het RCOAK en Fonds Sluyterman van 
Loo. Amphion Cultuurbedrijf (de Gruitpoort) is initiatiefnemer en voert het programma 
uit. 

Prijzen aanbiedstation fors omhoog vanaf 
1 januari 2021
Onze kosten voor het verwerken van het 
afval op het aanbiedstation stijgen al ja-
ren. De prijs die u betaalt voor het brengen 
van afval naar het aanbiedstation is de af-
gelopen jaren nauwelijks gestegen. De prijs 
die u betaalt voor het inleveren van afval 
dekt daarom verre van de kosten voor het 
verwerken van ditzelfde afval. Het gevolg 
is dat wij de extra kosten moeten betalen 
uit onze algemene middelen voor afval. 
Omdat sommige inwoners (bijna) nooit 
naar het aanbiedstation gaan en anderen 
juist vaak, gaat ‘de vervuiler betaalt’  niet 
meer op. 
Om dat recht te trekken verhogen we de 
prijzen voor het brengen van sommige af-
valsoorten vanaf 1 januari 2021. De belang-
rijkste wijzigingen zijn dat grof afval, rest-
afval, hout-, bouw- en sloopafval € 72,- per 
kubieke meter (m3) gaan kosten. Een losse 
zak restafval inleveren bij het aanbied-
station kost u € 4,-. U kunt dan ook een 
zak restafval beter in uw eigen container 
aanbieden. De prijs van puin blijft gelijk. En 

uw snoei- en tuinafval kunt u gratis blijven 
inleveren. 
Ook het ophalen van grof afval bij uw huis 
wordt duurder, daarvoor betaalt u € 80,- 
per m3. De prijs voor het ophalen van tuin-
afval blijft € 30,- per m3.  
Een compleet overzicht van wat u vanaf 1 
januari 2021 betaalt voor welk afval vindt 
u op www.montferland.info/digitale-af-
valwijzer

Tips voor minder afval
-  Kijk of het product dat je weg wilt bren-

gen nog een tweede leven kan krijgen? 
Probeer het te verkopen op een online 
marktplaats, lever het in bij het kring-
loopcentrum of maak er een ander blij 
mee. 

-  Kijk goed voor je het afval inlevert of er 
ander afval dat je gratis kunt aanbieden 
bijzit. Bijvoorbeeld karton of plastic ver-
pakkingen.

-  Koop voortaan duurzame producten, zo 
heb je in de toekomst minder grof afval. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Ambachtstraat 2 a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het wij-

zigen van het gebruik ten behoeve van een sportschool 
(ontvangen 16-12-2020)

-  De Kemp 1 te Wijnbergen, 7048 AJ; het uitbreiden van de 
bestaande vleesvarkensstal (ontvangen 16-12-2020)

-  Langestraat 20 te Braamt, 7047 AP; het transformeren 
van de kerk naar 7 appartementen (ontvangen 11-12-
2020)

-  Steegseweg 20 in Beek, 7037 CM; het oprichten van een 
woonhuis (ontvangen 11-12-2020)

-  Wilhelminastraat 78a te Didam, 6942 ET; het plaatsen 
van een dakkapel (ontvangen 15-12-2020)

-  Wilhelminastraat 100 te Didam, 6942 ET; het leggen van 
oprijbanden op de inrit (ontvangen 15-12-2020)

-  Willibrordusweg 83 te Didam, 6942 EM; het verwijderen 
van een boom (ontvangen 10-12-2020)

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
-  Ganzepeppel 30 te ’s-Heerenberg, 7041 HE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 16-12-2020)
-  Ganzepeppel 40 te ’s-Heerenberg, 7041 HE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 17-12-2020)
-  Hellekampweg 4 te Didam, 6941 DT; het slopen en ver-

wijderen van asbest (verzonden 16-12-2020)
-  Prins Bernhardstraat 18 te Didam, 6942 AZ; het verwij-

deren van asbest (verzonden 16-12-2020)
-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het slopen en asbest ver-

wijderen van een achterhuis en schuur (verzonden 17-12-
2020)

-  Zuider Markweg 24 te Beek, 7037 CV; het verwijderen van 
asbest (verzonden 17-12-2020)

Rectificatie aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Klompenhorstweg 8 te Didam, 6941 RT; het slopen van 

de woning (verzonden 27-11-2020 en gepubliceerd 08-
12-2020)

moet zijn: Klompenhorstweg 8 te Didam, 6941 RT; het ge-
deeltelijk slopen van de woning (kapconstructie)

Aanvaarding gebruiksmelding
-  Bovendorpsstraat 1 b te Zeddam, 7038 CH;  het melden 

van brandveilig gebruik (verzonden 15-12-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Schaapskooiweg te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten 

van een woning (verzonden 16-12-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Stationslaan 2 te Didam, 6942 EG; het plaatsen van 
straatmeubilair (verzonden 16-12-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het realiseren 
van appartementen in het voormalige kantoorpand 
(verzonden 17-12-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Stadsplein 1 te ’s-Heerenberg, 7041 JA; het vervangen van 

de handelsreclame (verzonden 16-12-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Eekhegstraat 3 en 5  te Didam, 6942 GB; het wijzigen van 

de  brandcompartimentering door het uitbreiden van de 
sprinklerinstallatie (verzonden 16-12-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, activiteit milieuneutraal veranderen
-  Industriestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 GD; het verhui-

zen van de galvanolijn (verzonden 10-12-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Frieslandweg 9A te Didam, 6942 PT; het bouwen van 

een houten mestsilo met kap (verzonden 17-12-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heuvelstraat 26 te Stokkum, 7039 AE; het realiseren van 
een levensloopbestendige woning (verzonden 16-12-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkhuisstraat 6 te Beek, 7037 DP; het uitbreiden van 
een woonhuis  met een tuinkamer (verzonden 16-12-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Ludgerusstraat 22 te Didam, 6942 CA; het verhogen 
van het dak (verzonden 16-12-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Parklaan 2d te ’s-Heerenberg, 7041 SX; het plaatsen van 
een overkapping met schuur (verzonden 16-12-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Polstraat 40 te Didam, 6942 VM; het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 17-12-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Slotlaan 28 te ’s-Heerenberg, 7041 BK; het aanleggen 
van een verdiepte garage in de voortuin (verzonden 11-
12-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zonnebloemstraat, Irisstraat en Anemonenstraat te Di-
dam, 6942; het wijzigen van de gevelaanzichten van 26 
Vaneg woningen (verzonden 15-12-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

 Milieu
Verlening omgevingsvergunning, milieuneutraal 
veranderen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt het besluit naar aanleiding van het verzoek van:
Hoeveslag 9 te Didam.
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal wijzi-
gingen van de inrichting
(verzonden 16 december 2020)
Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie
Rechtsmiddel: 
Bezwaar: te richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van Montferland.
Verzoekschrift voorlopige voorziening: te richten aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, loca-
tie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 APV / Bijzondere wetten
Belastingtarieven 2021
De raad van de gemeente Montferland heeft op donder-
dag 3 december 2020 de volgende belastingtarieven 2021 
vastgesteld:

Afvalstoffenheffing:
Basistarief 280 liter container (laagbouw) € 172,00
Basistarief 180 liter container (laagbouw) € 172,00 
Extra container € 86,00 
180 liter container per lediging € 6,00 
280 liter container per lediging   € 8,00 
Hoogbouw eenpersoonshuishouden  € 213,00 
Hoogbouw meerpersoonshuishouden  € 232,00 

Rioolheffing:
€ 2,39 per m³ verbruikt water. De inning van de rioolhef-
fing geschiedt door het Waterbedrijf Vitens. Panden die 
geen eigen watermeter bedraagt het tarief € 107,55 per 
persoon. 

Hondenbelasting:
eerste hond € 67,37 
tweede en elke volgende hond € 96,74 
kennel € 218,48 

Onroerende-zaakbelastingen:
Voor de eigenaar van een niet-woning 0,2240% 
Voor de eigenaar van een woning  0,1397% 
Voor de gebruiker van een niet-woning   0,1966% 

Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van een woning is € 200.000,-.
De eigenaar is verschuldigd: 0,1397% van € 200.000,- = 
€ 279,00.

Bekendmaking belastingverordeningen
De raad heeft de volgende belastingverordeningen vast-
gesteld:
• Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
• Verordening Afvalstoffenheffing 2021
• Verordening Rioolheffing 2021
• Verordening Legesverordening 2021
• Verordening Hondenbelasting 2021
• Verordening Reclamebelasting 2021
• Verordening Toeristenbelasting 2021
• Verordening Marktgelden 2021
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

Deze verordeningen treden, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 142 van de Gemeentewet, in werking 
op 1 januari 2021
Op de website www.officielebekendmakingen.nl zijn de 
verordeningen gepubliceerd. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen 
kunt u bellen met het cluster Belastingen, telefoonnum-
mer is: 0316 – 291 391 (keuze 4 en daarna 2).  
Telefonische bereikbaarheid van het cluster Belastingen/
WOZ
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

 Burgerzaken
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester 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.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

B. Kraf Kerkstraat 1a 16-12-2020



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.


