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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.

Overig

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 via de website of 

telefonisch een afspraak maken. 

Het ophalen van uw paspoort,

identiteitskaart, rijbewijs en

gehandicaptenparkeerkaart kan

ma van 8.30 tot 20.00 uur en

di t/m do 8.30 tot 17.00 uur

en vr. van 8.30 – 12.30 uur.

U hoeft geen afspraak te maken.

Maandagavond alleen voor

bepaalde Burgerzakenproducten

van 17.30 – 20.00 uur geopend.

Meldingenpunt

Zwerfvuil, niet geleegde 

containers, een losse stoeptegel, 

rioolklachten of ongediertelast: 

meld ze bij degemeente via het 

meldingenpunt op  

www.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.

Impressie van toekomstige
tijdelijke woningen

in Doetinchem (Sité). ‣

Tijdelijke woningen om acute 
woningnood op te lossen
Tijdens de behandeling van de begroting 
is een motie ingediend op initiatief van 
Lokaal Belang voor de bouw van 100 
tijdelijke woningen. Hier is een budget 
voor vrijgemaakt van 10 miljoen euro. De 
100 woningen zijn bedoeld om de acute 
woningnood zoveel mogelijk op te lossen 
totdat de permanente woningen in onze 
uitbreidingslocaties worden gebouwd. 
Tijdelijk is in dit geval maximaal 10 tot 
15 jaar. We hebben een projectleider 
gevonden voor dit project en er wordt 
nu gezocht naar locaties, bij voorkeur 
op grond van de gemeente waar al een 

infrastructuur is, zodat het project zo 
snel mogelijk kan worden gerealiseerd. 
Wethouder Ben Hiddinga: “We nemen 
de opdracht van de raad om op zo kort 
mogelijke termijn woningen te kunnen 
aanbieden heel serieus. Het moeten 
natuurlijk wel plekken zijn waar je ook 
tijdelijk goed kunt wonen. Dus we zullen 
eerst wat onderzoek moeten doen naar 
geschikte locaties. Zodra die bekend zijn, 
gaan we gelijk aan de slag.”

Inschrijven
We zitten nog helemaal in de begin fase 

van het project en je kunt je nog niet 
inschrijven voor een tijdelijke woning. 
Wél, kun je op ons digitaal platform: 
www.onzeoudeijsselstreek.nl de voortgang 
volgen en hier kun je ook aangeven dat je 
mogelijk interesse hebt. Dit is nog vrijblij-
vend en geen officiële inschrijving voor 
een woning of wachtlijst. We gebruiken dit 
overzicht als gemeente, om een indicatie 
te krijgen hoe groot de (acute) behoefte 
is. Uiteraard worden de mensen uit deze 
lijst ook op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.

Kinderen in een scheiding
‘Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt’

Wat is KIES?
KIES staat voor Kinderen IN Een Scheiding. 
Het is vrijwillige professionele begeleiding 
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 
jaar, woonachtig in de gemeente Oude 
IJsselstreek. Dit kan vlak na de scheiding 
zijn maar ook pas veel later. Door middel 
van 8 bijeenkomsten geeft KIES kinderen 
de ruimte om in een veilige omgeving, 

stil te staan bij alles wat de scheiding 
met zich heeft meegebracht en wat ze 
misschien nog steeds meemaken. In een 
groep van maximaal 8 kinderen leren zij 
hun gedachten te verwoorden en beter te 
vertellen waar ze zich zorgen over maken of 
wat ze niet begrijpen. KIES is geen therapie, 
het is coaching van kinderen. Het maakt ze 
sterker!

Wanneer: vanaf 27 januari 2022, 8 bijeen-
komsten wekelijks op donderdag van 14:45 
tot 16:15 uur.
Waar: de bijeenkomsten vinden plaats op 
De Blenk 2 in Ulft. 
Aanmelden: tot 13 december 2021 door een 
e-mail te sturen naar: kiesgroep@gmail.com
Graag bij de aanmelding onderstaande 
gegevens aanleveren:
- Naam en geboortedatum kind
- Contactgegevens ouders
- Adres
- School van het kind
De aanmeldingen komen terecht bij Martine 
Menting en Channa Boland, twee gecer-
tificeerde KIES-coaches werkzaam bij 
Buurtzorg Jong.
Om een kind aan te melden is het een 
voorwaarde dat beide ouders akkoord 
gaan met deelname.

Informatie?
Mocht u vragen hebben of meer informatie 
wensen, dan kunt u een kijkje te nemen 
op de website: www.kiesvoorhetkind.nl. 
Ook kunt contact opnemen met Martine 
Menting via tel. (06) 1317 4129 of door een 
e-mail te sturen naar: kiesgroep@gmail.com 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.onzeoudeijsselstreek.nl
mailto:kiesgroep%40gmail.com?subject=
http://www.kiesvoorhetkind.nl
mailto:kiesgroep%40gmail.com?subject=
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Honderd
Dat is het getal dat door de gemeen-
teraad is genoemd tijdens de begro-
tingsbehandeling deze maand. De 
raad wil dat er zo snel mogelijk 
tijdelijke woningen worden gebouwd, 
omdat de vraag naar woningen heel 
groot is en de reguliere woningbouw 
niet snel genoeg gerealiseerd kan 
worden.

Tijdelijke woningen kunnen wél snel 
gebouwd worden, als je met tijdelijke 
vergunningen werkt. De woningen zelf 
komen uit de fabriek en worden op 
de bouwplaats in elkaar gezet. Alles 
kant en klaar om er zo in te trekken. 
Misschien niet elke woning hetzelfde, 
omdat niet iedereen dezelfde vraag 
heeft. Verschillende leveranciers en 
diverse plekke en misschien ook nog 
mogelijkheden voor zelfbouwpro-
jecten. Je ziet het wel eens op TV; 
pioniers die hun woning zelf in elkaar 
knutselen. Een flinke uitdaging, maar 
die ga ik graag aan!

Eigenlijk wil ik ook ruimte voor een 
paar experimentele woningen. Ik 
werd hier door geïnspireerd op de 

Dutch Design Week in Eindhoven, 
daar stond een mooi exemplaar. Een 
Achterhoekse bouwer is betrokken bij 
deze ‘bio-based’ woning. Dat is een 
woning die is gebouwd met bouwma-
terialen die zijn geoogst uit de natuur, 
het bos en van de akker. Het lijkt mij 
goed om ruimte te bieden voor een 
innovatieve woning, die kan dienen 
als woning én showroommodel. Ik zie 
mogelijkheden voor onze agrarische 
sector in combinatie met de bouwbe-
drijven. Economie en duurzaamheid 
kunnen hier samenkomen. Wie weet 
wat voor moois hieruit groeit?

De raad heeft aangegeven dat de 
laatste woning er voor de zomer 
van 2023 moet staan. Maar ik wil 
sneller. Ik streef ernaar om vóór het 
voorjaar van 2022 aan u de eerste 
voorbeelden van woningen te laten 
zien. Daar ga ik voor!

‣ Wethouder Hiddinga

Als de stilte komt…
Helaas kunnen we dit jaar weer niet bij 
elkaar komen om sámen te herdenken 
op achtereenvolgens Begraaf- en 
gedenkpark Rentinkkamp in Varsseveld 
en Gedenk- en Wandelpark ’t Olde 
Kerkhof in Gendringen. Juist in deze 
maand is het gemis van een dierbare 
nóg meer voelbaar. Hoewel we niet 

fysiek bijeen kunnen komen, kunnen 
we in gedachten wel even samen zijn. 
Daarom plaatsen we hieronder een 
ontroerend gedicht van Toon Hermans 
voor iedereen die nog altijd samen met 
een overleden dierbare door het stille 
landschap gaat… 

Als de stilte komt

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

– Toon Hermans - 

NL-Alert testbericht op maandag  
6 december
Op maandag 6 december verzendt de overheid rond 12.00 uur een 
NL-Alert testbericht in heel Nederland. NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en informeert over noodsituaties in uw 
buurt. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of terroris-
tische aanslag. Een NL-Alert krijgt u via uw mobiele telefoon.

In een NL-Alert staat wat er aan 
de hand is, wat u moet doen 
en waar u meer informatie 
kunt vinden. Ontvangt u een 
NL-Alert? Lees het bericht dan 
meteen, volg het advies op en 
informeer anderen.

Check je mobiel
NL-Alerts ontvangt u op uw mobiele 
telefoon. Daarvoor moet uw mobiel 
opgeladen zijn én aanstaan. Ook zijn 
NL-Alert steeds meer te zien op digitale 
reclameschermen en digitale reisin-
formatieschermen in het openbaar 

vervoer. Als er een NL-Alert binnenkomt, 
hoort u een hard en doordringend 
alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een 
normaal bericht. Let op, het NL-Alert 

testbericht kan luid binnenkomen als u 
oordopjes of een koptelefoon gebruikt.
 
Meer weten? Kijk op nl-alert.nl.

Woningbouw

Omgevingswet

Oude IJsselstreek Energieneutraal

Ring van Europese IJzersteden

Wist u dat gemeente Oude IJsselstreek digitale 
nieuwsbrieven verstuurt specifiek gericht op: Aanmelden

Wilt u graag op de hoogte blijven  van het laatste nieuws over één van deze 
onderwerpen, schrijf u dan in voor één van onze nieuwsbrieven.

Aanmelden hiervoor kan via: 
www.oude-ijsselstreek.nl/nieuwsbrieven

http://nl-alert.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuwsbrieven
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Maak het inbrekers niet te gemakkelijk
Het einde van het jaar is in zicht. Dit betekent dat het kouder wordt, en de 
dagen korter. Voor inbrekers een uitgelezen kans om weer op pad te gaan. 
Het is daarom van belang dat u uw woning goed sluit als u weggaat. Ook 
al is het maar voor een blokje om. Een inbraak heeft veel impact en kan 
dus grote sporen nalaten. 

Groot, klein, lelijk, vrijstaand of in een 
rijtje. Het maakt inbrekers niet uit hoe je 
woont. Ze kijken namelijk niet naar wat 
er te halen valt, maar hoe gemakkelijk 
ze binnen kunnen komen. Hoe zorg je er 
dan voor dat je inbrekers buiten de deur 
houdt?

1. Laat een lamp aan staan. Zo denken 
inbrekers dat er iemand thuis is.

2. Hang lampen op in de tuin. Deze 
zorgen ervoor dat inbrekers niet 
ongestoord hun werk kunnen gaan.

3. Zorg ervoor dat kostbare spullen niet 
in het zicht liggen. Hierdoor maak 

je het minder aantrekkelijk voor 
inbrekers om de woning binnen te 
gaan.

4. Sluit ramen, deuren en poorten.
5. Zorg dat er geen vrij toegankelijke 

sleutel rondom uw woning ligt.
6. Maak van gecertificeerde sloten 

(SKG-Keurmerk). Dit zijn sloten die 
niet zomaar open gemaakt kunnen 
worden. 

Kijk voor meer tips op  
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Bent u klaar voor de winter?

De provincie geeft signalen 
aan de gemeenten als er 
vorst komt. Zij zorgen voor 
het strooien op de provinciale 
wegen en de gemeente 
start dan met het preventief 
strooien op het eigen 
wegennet.

Preventief strooien doen we 
ook grens overschrijdend 
bijvoorbeeld richting Aalten, zo 
helpen we elkaar. We strooien 
met 5 wagens de preventieve 
route. We beginnen dus op het 
moment dat er eigenlijk nog 
niets aan de hand lijkt. Als er 
sneeuw komt, zetten we twee 
extra wagens in. 

We hebben een A route en een B route. De A routes zijn de hoofdwegen en 
bijvoor-beeld de wegen naar de scholen, zorgcentra en de dokters praktijken. De B 
wegen komen gelijk daarna. De gemeente zorgt ervoor dat de belangrijkste wegen 
veilig zijn, maar stoepen doen we bijvoorbeeld niet. Meer informatie over de routes 
kunt u vinden op: www.oude-ijsselstreek.nl/strooiroutes

T  Denk aan het milieu: er is
niet veel zout nodig. Strooi
alleen op de plekken waar
gelopen wordt.

T  Een welkom huis heeft een
sneeuwvrije toegang

T  Veeg de sneeuw niet naar
de buren of op de weg, maar
naar een plek waar het veilig
is voor iedereen.

T  Goten en rioolputten kunnen
verstopt raken door sneeuw,
dus dat is ook geen goede
plek om de sneeuw naar toe
te schuiven.

T  Ligt er al een dikke laag ijs?
Dan is zout geen optie meer,
maar door het strooien van
zand wordt de weg weer
begaanbaar.

T  Help ook je buren als zij wat
minder mobiel zijn, zeker als
we sneeuw gaan schuiven.

T  Voor de echte stoere
inwoners die helpen om
de stoep voor je buren
schoon te houden: dan kun
je uiteraard zout bij de werf
halen!

Hoewel we tot nu toe een vrij zachte winter hebben gehad, 
is de eerste vorst al weer geweest. De voorbereidingen 

voor de bestrijding van gladheid voor deze winter zijn 
in volle gang. Sneeuw en vorst zorgen vaak voor een 

prachtig landschap en veel plezier, maar er kleven 
ook nadelen aan het winterweer.

De 
routes

Hoe 
gaan we 
te werk?

Help ons signaleren
De medewerkers van de strooiploegen doen hun uiterste best om de gemeente 
bij gladheid zo goed en veilig mogelijk toegankelijk te houden. Toch kunnen zij 
niet altijd voorkomen dat er in de wintermaanden enige overlast blijft bestaan 
als gevolg van de weersomstandigheden. U kunt zelf via het digitale meldings-
punt op de website www.oude-ijsselstreek.nl (zoekterm ‘Meteen melden’) 
meldingen als gevolg van het winterse weer doorgeven. Via de website kunt u 
volgen hoe de melding wordt afgehandeld. Ook kunt u bellen met vragen over 
gladheid of om meldingen door te geven: (0315) 292 292.

Zo kunt u

zelf helpen!

 Strooi zout als het glad is!

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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Openbare bekendmakingen Op de hoogte blijven van 
vergunningen in uw buurt?
Meld u aan voor de e-mailservice!
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een 
verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt bomen 
gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden? U kunt de 
bekendmakingen in uw buurt zelf via www.officielebe-
kendmakingen.nl opzoeken, maar u kunt ook wekelijks 
een e-mail ontvangen met de bekendmakingen die voor 
u van belang zijn. 
U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U krijgt dan 
elke week automatisch een overzicht van de voor u 
belangrijke publicaties en kunt direct doorklikken naar 
de bekendmaking. U kunt zich altijd weer afmelden voor 
deze e-mailservice. 

Vergunningen/meldingen
ETTEN
- naast R.K. Kerk, standplaatsvergunning verkoop van 

patat en snacks iedere donderdag en zaterdag in 
2022, vergunning verzonden 24-11-2021, procedure 
3A

GENDRINGEN
- Oosterstraat 48, afvoeren asbest uit tuin, acceptatie 

verzonden 25-11-2021, procedure 1
- Willem Alexanderplein, standplaatsmelding verkoop 

van (diepgevroren) soepen en rookworsten op 
11-12-2021, acceptatie verzonden 22-11-2021, 
procedure 3A

NETTERDEN
- naast voetbalveld, standplaatsvergunning verkoop 

van patat en snacks iedere vrijdag in 2022, 
vergunning verzonden 24-11-2021, procedure 3A

SILVOLDE
- Lichtenbergseweg 24A, uitbreiden dakkapel, 

aanvraag ontvangen 22-11-2021, procedure 1

SINDEREN
- Heidedijk 3, verwijderen asbesthoudende golfplaten 

en dakbeschot, acceptatie verzonden 25-11-2021, 
procedure 1

TERBORG
- Bosboomstraat 16, verwijderen asbest, acceptatie 

verzenden 23-11-2021, procedure 1
- IJsselweg 43, bouwen woning, vergunning 

verzonden 25-11-2021, procedure 3A
- Pr. Willem Alexanderstraat 12, verwijderen asbest 

golfplaten, acceptatie verzonden 23-11-2021, 
procedure 1

ULFT
- De Blenk aan Middelgraaf/Kerkstraat, standplaats-

vergunning voor verkoop vis en visproducten iedere 
dinsdag in 2022, vergunning verzonden 24-11-2021, 
procedure 3A

- Bongersstraat 60, nieuw te bouwen woning, 
aanvraag ontvangen 24-11-2021, procedure 1

- De Hogenkamp 26-28, aanleggen fundering, 
plaatsen portaalkraan en plaatsen kantoorunit, 
vergunning verzonden 25-11-2021, procedure 3A

- Hutteweg 24, incidentele festiviteiten op 12, 19 en 26 
december 2021, acceptatie verzonden 22-11-2021, 
procedure 1

- Dr Ariënsstraat 51, realisatie 3 woningen in 
voormalige cafetaria, aanvraag ontvangen 
21-11-2021, procedure 1

- De Blenk 2, aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats, 
besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 01-12-2021, 
procedure 3A

VARSSEVELD
- Oranjestraat 68, plaatsen dakopbouw/kapcon-

structie, aanvraag ontvangen 21-11-2021, procedure 
1

- Spoorstraat 44, kappen paardenkastanje, aanvraag 
ontvangen 22-11-2021, procedure 1

- Stubbelderweg 2B, bouw woning, aanvraag 
ontvangen 18-11-2021, procedure 1

WESTENDORP
- Boesvelderdijk 1, handelen in strijd met regels 

R.O.: particulier bewonen bedrijfswoning, aanvraag 
ontvangen 17-11-2021, 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.

Beschikking Omgevingsvergunning 
Lankhorsterweg 7, 7A en 9, Heelweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
vergunning verlenen voor de bouw van twee starters-
woningen en één levensloopbestendige woning (incl. 
bijbehorende bijgebouwen) aan de Lankhorsterweg 7, 
7A en 9 in Heelweg. De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000081-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W-2020-1095.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. De verleende omgevingsvergunning wordt 
t.o.v. de ontwerpbeschikking niet gewijzigd en ter inzage 
gelegd vanaf 2 december 2021 tot en met 13 januari 
2022. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar 
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omge-
vingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de 

website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) 
wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt 
u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm 
als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij 
juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens 
de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door: 
- belanghebbenden, dan wel 
- indieners van een zienswijze of 
- personen die aannemelijk kunnen maken redelijker-

wijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in 
te dienen. 

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit 
wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. 
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
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