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Kijk in verband met het 
corona virus voor actuele 
openings tijden op onze 
website of bel met de 
gemeente. Heeft u (milde) 
verkoud heids klachten? Nie-
zen, keel pijn, loop neus, licht 
hoesten of een verhoging 
vanaf 38 graden, kom dan 
niet naar het gemeentehuis 
maar blijf thuis.

Gemeente Oude IJsselstreek
Staringstraat 25 Gendringen
Postbus 42, 7080 AA Gendringen
Tel. (0315) 292 292
Website: oude-ijsselstreek.nl
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
WhatsApp: (06) 12 92 71 02

Telefonisch bereikbaar:
Bijzondere Bijstand,
Wmo en Schulden
Ma t/m vr. 08.30 – 12.30 uur.
Overige afdelingen
Ma. t/m do. 08.30 – 17.00 uur.
Vr. 08.30 – 12.30 uur.

Jeugd
Buurtzorg Jong: (06) 30 73 88 34
Ma t/m vr. 09.00 – 17.00 uur
oude-ijsselstreek@bzjong.nl

Welkom op afspraak:
Wij werken op afspraak.  
Zo bent u snel aan de beurt en 
kunnen wij u beter voorbereid 
helpen. U kunt telefonisch 
een afspraak maken, of via 
www.oude-ijsselstreek.nl.

Het ophalen van uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs en 
gehandicaptenparkeerkaart kan 
ma. t/m do. van 8.30 tot 17.00 
uur en vr. van 8.30 – 12.30 uur.  
U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken.

Vanwege de beperkte 
dienstverlening zijn wij op de 
maandag avond gesloten.

Meldpunt Openbare Ruimte
Zwerfvuil, niet geleegde 
containers, een losse stoeptegel, 
riool klachten of ongediertelast: 
meld ze bij de gemeente via het 
meldpunt op oude-ijsselstreek.nl 
of via (0315) 292 292.

Melding calamiteiten
buiten kantoortijd
Uitsluitend bij SPOED op gebied
van wegen, riolering, gladheid en
storm: (06) 10 93 28 92

Meer weten over coronavaccinatie? 
Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel 
minder mensen ziek zullen worden. Het kabinet heeft 13 april een openings-
plan gepresenteerd. De eerste stap van het openingsplan gaat in op 28 april. 
Deze dag worden enkele maatregelen losgelaten of aangepast. De samenleving 
stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Belangrijk blijft dat we ons 
allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden, thuis-
blijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.   

Iedereen verlangt naar een leven zonder 
coronaregels. Vaccineren is hierin de belang-
rijkste stap. Als we ons laten vaccineren, 
kan corona niet meer zomaar om zich heen 
grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer 
vrijheid terug. Het is goed om te weten dat 
elk vaccin dat is goedgekeurd op tiendui-
zenden mensen is getest. Zo weten we dat 
het veilig is en ons goed beschermt tegen 
het virus. Een inenting is een vrijwillige keuze 
en beschermt niet alleen jezelf, maar ook je 
familie, vrienden en de kwetsbare mensen 
om je heen. 

Versnelde vaccinatie voor mensen tussen 
18 en 60 jaar met een medische indicatie 
Om tempo te maken gaat niet de 
huisarts, maar de GGD mensen tussen 
de 18 en de 60 jaar met een medische 
indicatie vaccineren. Dit zijn de mensen 
die ook altijd een uitnodiging krijgen 
voor de jaarlijkse griepprik. Zij krijgen de 
uitnodiging voor een vaccinatieafspraak 
van hun eigen huisarts. Deze uitnodi-
gingen worden in groepen verstuurd, 
nét voor de groep 50-59-jarigen. Als er 
geen tegenvallers zijn gebeurt dit in de 

loop van de eerste week van mei. Met die 
uitnodiging op naam melden zij zich bij de 
GGD. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer 
of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, 
basisartsen en verpleegkundigen wordt 
gevraagd de GGD’en te helpen met 
aanvullende medische ondersteuning en 
medisch toezicht op de GGD-locaties. 
Deze groep wordt gevaccineerd nadat de 
groep 60-plussers en iedereen met een 
hoog medisch risico is geprikt omdat zij 
het meeste risico lopen op een ernstig 
verloop van het corona-virus. 

Het is begrijpelijk als je vragen hebt
Antwoorden en de meest actuele 
informatie over het vaccineren vind je op 
www.coronavaccinatie.nl 

Iedereen verlangt naar een leven 
zonder coronaregels. Vaccineren is 

hierin de belangrijkste stap. ▶

Foto van de Maand: kersenbloesem in Gendringen
Naar aanleiding van onze oproep op Facebook om je 
mooiste foto binnen het thema ‘bloesem’ in te sturen, 
hebben we veel kleurrijke exemplaren ontvangen. 
We konden het voorjaar bijna voelen. Dank aan alle 
inzenders! De winnende foto is gemaakt door Frank 
Peters. Hij maakte deze prachtige macrofoto van de 
kersenbloesem in zijn tuin aan de Zwanenburgseweg 
in Gendringen. Zijn foto is een maand lang onze 
omslagfoto op Facebook.
 
Frank over zijn winnende foto: “Dit is een foto van 
de bloesem van de Prunus avium, oftewel de zoete 
kers. De kersen zijn donkerrood en inderdaad heerlijk 
zoet. Deze boom staat al ruim 40 jaar in onze tuin 
en geeft wisselende opbrengsten. Het ene jaar (heel) 
veel en het andere jaar weinig. We kunnen zelf alleen 
de onderkant nog maar plukken omdat de boom zo 
groot is. De bovenkant word leeggehaald door de 
vogels. Ik ben een liefhebber van de natuur en van 
fotograferen. De lente is mijn lievelingsseizoen dus ik 
pak nu regelmatig de camera om ‘het voorjaar’ vast 
te leggen.”

https://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
https://www.oude-ijsselstreek.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.coronavaccinatie.nl


Hoe groot is de woningnood?
We wisten al dat de woningnood groot 

is in de Achterhoek, maar wilden het 

ook exact weten voor onze eigen 

gemeente, zodat we de plannen voor de 

toekomst hier op af kunnen stemmen. 

Er is een behoefte aan minimaal 1000 

en maximaal 2250 woningen tussen nu 

en 2030. Dit hangt af van verschillende 

ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei.

Makelaar 
John Kuenen kan er 
over meepraten. Hij zou 

graag meer inwoners 
blij maken met een nieuwe 

woning. “Vrij recent konden wij 
zes starterswoningen aanbieden. Daar kwamen maar 
liefst 25 starters op af. En dat is niet alles. Daarnaast zijn 
er nog 75 starters, waarvoor deze vraagprijs te hoog was. 
Ook voor levensloopbestendige woningen hebben we 
een gigantische wachtlijst. Maar eigenlijk is het over de 
hele breedte van de markt een probleem. Zolang senioren 
niet door kunnen stromen naar levensloopbestendige 
woningen, komen hun huizen niet vrij en stagneert de 
doorstroom. De situatie is voor ons, voor Varsseveldse 
begrippen echt ongekend. Er moet nu echt iets gebeuren.”

Wethouder Ben Hiddinga:
“We staan voor een fl inke opgave. Het bouwen 
van zo’n groot aantal woningen voor 2030, moet 
sneller dan we vanuit het verleden gewend zijn. 
En we moeten wellicht bouwen op locaties buiten de 
kern. Procedures die we intern moeten doorlopen en 
met de raad, worden versneld. Maar alle lichten staan 
op groen. De Provincie ziet het probleem in de regio, 
de raad heeft opdracht gegeven om te versnellen en 
de inwoners dragen al actief bij aan initiatieven. Samen 
gaat ons dit als gemeente en samenleving lukken!”

Welke woningen moeten er komen?
Veruit de grootste behoefte in onze gemeente ligt bij 
starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 
Uit onderzoek blijkt dat er ook behoefte is aan 
woningen voor nieuwe inwoners in de Achterhoek die 
vanuit de rest van Nederland zien hoe groot de brede 
welvaart hier is. Dit zijn woningen voor gezinnen met 
werkende ouders en kinderen en betreft woningen 
met een ruim en Achterhoeks karakter. De recente 
Achterhoekse Woon- en Vastgoedmonitor bevestigt dit. 

Wat zit er al in het vat?
Tot vorig jaar werd onze regio bestempeld als 
krimpregio. Wat inhoud dat er een krimp werd 
verwacht in de bevolking en dus mochten er weinig 
woningen worden gebouwd. Sinds kort is duidelijk 
dat dit een verkeerde inschatting is geweest. 
Gelukkig mogen we nu weer veel meer woningen 
bouwen. Eind 2020 hebben we dit bekendgemaakt 
en ook initiatiefnemers opgeroepen om met 
bouwinitiatieven te komen. Hier is veel gehoor aan 
gegeven. Op dit moment (maart 2021) zijn er ongeveer 
140 verzoeken in behandeling genomen. Elke week 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de afgelopen maanden hard gewerkt 

aan plannen om de woningbouw te versnellen. Daarvoor zijn meerdere 

onderzoeken uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de toekomstige 

woningbehoefte, gegevens over groei van de bevolking, toekomstige 

ontwikkelingen en mogelijkheden voor locaties in de gemeente. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de woningnood inderdaad zo hoog is als we al 

vermoedden. Er moeten daarom zo snel mogelijk, veel woningen bijkomen. 

De gemeente heeft hiervoor een plan gepresenteerd aan de raad en deze heeft 

het plan op 22 april vastgesteld. Hoewel het algemene plannen zijn, die nog niet 

in detail zijn uitgewerkt, willen wij u als inwoners toch alvast informeren. 

Het is namelijk een belangrijk onderwerp voor veel inwoners van onze gemeente. 

Veel jongeren en senioren zitten te springen om woningen.

 Dat lukt! Als we het samen doen

Woningnood 
oplossen? Gendringen

Ulft

Terborg

Varsseveld

Lenteleven

Biezenakker

Voorbroek

Varsseveld
West

Varsseveld
Noord



komen daar een aantal verzoeken bij. De 140  
verzoeken zijn goed voor 520 woningen die ook 
daadwerkelijk gebouwd gaan worden. 175 woningen 
zijn al in aanbouw, in procedure of al vergund.  
Een groot deel van de projecten staat ook weer-
gegeven in een overzichtelijk kaart op onze website.

  www.oude-ijsselstreek.nl/overzicht-projecten-
woningbouw

Hoeveel moeten er dan nog bij?
Omdat we nog steeds niet in de toekomst kunnen 
kijken is het lastig aan te geven, hoeveel woningen 
er bij moeten komen. Elke week komen er nieuwe 
plannen bij, soms valt er ook wat af omdat wij het 
afwijzen. Maar als je uitgaat van de minimale behoefte 
die we hebben gemeten (1000), dan moeten er dus in 
de komende jaren tot 2030 nog 480 woningen bij.  
Als je echter uitgaat van het maximum, dan moeten er 
nog 1730 woningen bij. In de nieuwe plannen van de 
gemeente gaan we, naast de inbreidingslocaties, uit 
van 5 uitbreidingslocaties, waar we in totaal tussen  
de 1400 en 1900 woningen kunnen bouwen. 

Hoeveel woningen kunnen we daarvan 
met inbreiding opvangen?
Inbreiding is bouwen op locaties die zich al in 
de woonkern bevinden. Tot 2030 kunnen wij 
naar verwachting tussen circa 800 woningen op 
transformatie/inbreidingslocaties kwijt. De rest: tussen 
de 200 (laag scenario) en 1450 (maximaal scenario) 
zullen we op uitbreidingslocaties moeten bouwen.  
De uitvoering gaat stapsgewijs, waarbij we starten  
met inbreiding, en snel op kunnen schalen als de 
behoefte stijgt. 

 De plannen

De gemeente heeft meerdere scenario’s 
onderzocht met behulp van onderzoeksbureau 
Companen en planbureau SAB. 

Hier zijn uiteindelijk 5 locaties uitgekomen: 
Varsseveld Noord, Varsseveld West, Terborg 
Voorbroek, Ulft Biezenakker, Gendringen Lenteleven.
Wethouder Ben Hiddinga: “We starten eerst 
met de locaties in de kernen, de zogenaamde 
inbreidingslocaties. Maar als we aan de opdracht 
moeten voldoen en een passend aantal woningen 
bouwen, ontkomen we er niet aan om ook 
buiten de kernen te kijken. We hebben daarbij 
meerdere locaties onderzocht en een overwogen 
beslissing gemaakt voor vijf locaties. Daarbij 
hebben we gekeken naar het landschap en de 
natuur, maar ook naar de impact die het heeft 
voor de inwoners die aan de rand van zo’n gebied 
wonen. Enkele locaties zullen voor de inwoners 
niet verrassend zijn, omdat ze in het verleden al 

eerder als mogelijk woningbouw gebied waren 
benoemd. Andere locaties zullen meer gevolgen 
hebben voor omwonenden. Bij elke locatie gaan 
we uiteraard uitgebreid met de inwoners en 
belangenverenigingen in gesprek om tot goede 
plannen te komen. We doen dit voor, maar ook 
samen met inwoners.”

Hoe nu verder?
We zijn als gemeente blij dat we stappen 
kunnen zetten om een antwoord te geven op de 
woningnood. Er zijn ook veel inwoners die al een 
aanvraag hebben ingediend voor het bouwen van 
een woning. U snapt dat er veel werk ligt voor onze 
medewerkers. Daarom zijn we ook opzoek naar 
nieuwe collega’s die ons kunnen helpen met deze 
opgave. De vacatures staan op: www.werkeninoij.nl. 
Tegelijkertijd snappen wij dat u misschien al vragen,  
of zelfs interesse heeft in een locatie. In mei 
organiseren we daarom 3 inwonersbijeenkomsten.  

In verband met de coronamaatregelen zullen de 
informatieavonden online worden gehouden. U kunt 
op dit moment nog geen interesse aangeven voor 
een woning, we kunnen u wel op de hoogte houden 
over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavonden  
of de nieuwsbrief via de formulieren op onze website:  
www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen. 
Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de 
gegevens en gebruiken we deze alleen om u te 
informeren over de informatieavond en de voortgang 
van de woningbouwplannen.

  www.oude-ijsselstreek.nl/ 
woningbouwplannen

 Er is een inschatting gemaakt van het aantal mogelijke woningen per locatie. Dat zijn:

Woningbehoefte 2020 - 2030 Plaats voor woningbouw Aantal woningen in aanvraag

Aantal woningen per locatie

 In aanbouw, in procedure of vergund
 Aanvraag ontvangen

 Inbreiding nu-2025     Uitbreiding nu-2025     Inbreiding 2025-2030     Uitbreiding 2025-2030 Kaart locaties 
(scan de QR code)

Minimaal Maximaal

1000

2250

0

2,000

4,000

175

520

800

1450

0

1,000

2,000

Inbreiding

Kern
Varsseveld
(inbreiding)

Varsseveld
Noord

(uitleglocatie)

Varsseveld
West

(uitleglocatie)

Kern Ulft en 
Gendringen
(inbreiding)

Gendringen
Lenteleven
fase 1 en 2

(uitleglocatie)

Ulft
Biezenakker
fase 1 en 2

(uitleglocatie)

Kern Silvolde
Terborg, Etten

(inbreiding)

Terborg 
Voorbroek

(uitleglocatie)

Uitbreiding
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Teken bijten bij kinderen vaker in 
hoofd en nek

Voor het eerst is via Tekenradar.nl 
onderzoek gedaan naar waar teken 
bijten. Bij kinderen bijten teken zich 
vaker vast op hoofd en nek, en bij 
volwassenen vooral op de benen. 
Teken bijten zich minder vaak vast in 
de huid rond de schaamstreek. Maar 
als ze daar bijten, worden ze wel later 
dan gemiddeld ontdekt en verwijderd. 

Dit verhoogt de kans op de ziekte 
van Lyme. Het tekenseizoen is weer 
begonnen: controleer jezelf en meld 
tekenbeten op Tekenradar.nl.

Waar op het lichaam komen 
tekenbeten het vaakst voor? Lees het 
op: www.rivm.nl/nieuws/week-van-
de-teek-2021 

Op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Op donderdag 6 mei zijn we vanaf 08.30 uur weer geopend. We werken 
uitsluitend op afspraak.

Samen zetten 
we Oude 
IJsselstreek in 
beweging
Dagelijks zijn er veel inwoners 
van onze gemeente te vinden op 
de vele sportvelden, sporthallen 
en andere sportvoorzieningen die 
onze gemeente rijk is. Ook zie je 
veel mensen wandelen, hardlopen, 
mountainbiken of recreatief 
fietsen in onze mooie natuur. Dat 
sport en bewegen goed is voor de 
gezondheid en leuk is om te doen, 
weet bijna iedereen, maar toch zijn 
er nog veel mensen die dit te weinig 
doen. 

Volgens een advies van de gezond-
heidsraad zouden volwassenen 
ongeveer 2,5 uur in de week aan 
sport of beweging moeten doen. 
Dit betekent dat als je dit een 
half uurtje per dag doet, je een 
positieve bijdrage levert aan jouw 
gezondheid. Een half uurtje lijkt 
niet veel, maar toch komt lang niet 
iedereen hier aan toe. Uiteraard 
zijn we allemaal heel druk in het 
dagelijks leven, maar er worden ook 
veel smoezen verzonnen om vooral 
maar niet te sporten. Misschien 
kent u er wel een paar: het is te 
koud of te warm, het gaat regenen, 
ik heb gisteren al veel gedaan of 
mijn sportmaatje kan vandaag niet.

De vraag is dus: hoe stimuleer 
je mensen die niet of weinig aan 

sport of bewegen doen, om hier 
verandering in te brengen of hoe 
maak je sport en bewegen zo 
aantrekkelijk dat iedere inwoner van 
Oude IJsselstreek hier, op zijn of 
haar manier, aan wil meedoen?
Daarom gaan we aan de slag om 
hier een positieve impuls aan te 
geven. Samen met mensen die 
betrokken zijn bij sportverenigingen, 
sportaanbieders, scholen, zorg- 
en welzijnstellingen, gemeente 
en ondernemers. Via een Lokaal 
Beweeg- en Sportakkoord willen we 
proberen om de jeugd, volwassenen 
en ouderen meer en beter te laten 
sporten of bewegen en mogelijke 
belemmeringen die er zijn weg te 
nemen.

Via een aantal, vanwege corona nog 
digitale, bijeenkomsten gaan we de 
komende tijd met elkaar in gesprek, 
om het bewegen en sporten in onze 
gemeente nog sterker te maken. 
Help jij vanuit jouw organisatie ook 
mee om heel Oude IJsselstreek in 
beweging te krijgen?
Je kunt je aanmelden via:  
info@oude-ijsselstreek.nl 

▲ Wethouder Kuster

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 04-05-2021 worden de 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
door de Rayonarchitect (namens 
de Commissie Omgevingskwaliteit) 
digitaal beoordeeld.
Het overzicht van de te behandelen 

bouwplannen kunt u vanaf donderdag  
29-04-2021 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld. 

De gemeente op social media

http://www.rivm.nl/nieuws/week-van-de-teek-2021
http://www.rivm.nl/nieuws/week-van-de-teek-2021
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Margrietstraat 38, opbouw achterzijde woning, 

aanvraag ontvangen 15-04-2021, procedure 1
•  Oude IJsselweg 24, handelen in strijd met regels 

RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag 
ontvangen 15-04-2021, procedure 1

HEELWEG
•  Kattenbrink 8, slopen bijgebouw en verwijderen 

asbest, acceptatie verzonden 20-04-2021, 
procedure 1

MEGCHELEN
•  Uilenweg 3, vervangen bestaand gebouw door 

tuinschuur, procedure verlengd, besluit verzonden 
20-4-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Doctor Dreesstraat 16, realiseren carport tussen 

2 woningen, aanvraag ontvangen 16-04-2021, 
procedure 1

SINDEREN
•  Scholtenweg 1, kappen 1 eik, aanvraag ontvangen 

15-04-2021, procedure 1
•  Terborgseweg 31, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 15-04-2021, procedure 1

TERBORG
•  van Wischstraat 101, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 19-04-2021, procedure 1

ULFT
•  Allee 44 (nabij), handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijk plaatsen scootersafe, vergunning verzonden 
16-04-2021, procedure 3A

•  de Stenenmaat 6, bouw: omwisselen N2 tank naar 
grotere N2 tank, aanvraag ontvangen 20-04-2021, 
procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 70, verbouw woning, vergunning 

verzonden 19-04-2021, procedure 3A

VARSSELDER
•  Hesterweg 5A, melding activiteitenbesluit: 

verwijderen van buitenverblijven aan westkant 
en noordkant en voorportaal wordt aangepast, 
acceptatie verzonden 16-04-2021, procedure 1, (2 
weken ter inzage m.i.v. 29-04-2021)

VOORST
•  Voorstsestraat 52, melding activiteitenbesluit: 

aanvraag en verlengingsbesluit, acceptatie 
verzonden 19-04-2021, procedure 1, (2 weken ter 
inzage m.i.v. 29-04-2021)

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 148, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 20-04-2021, procedure 1
•  Tuitstraat 1, vergroten keuken met serre, aanvraag 

ontvangen 15-04-2021, procedure 1

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en 
kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar 
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen  
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep 
aantekent, de motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit 
niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.




