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Wethouder Janine Kock (links) en 
afvalcoach Flip Jonker (rechts) 

bedanken de kinderen, jongeren en 
de begeleiders van Zorgboerderij 

Breukelaar in Westendorp voor hun 
deelname aan de Opschoondag. 

Samen met 200 andere deelnemers 
maakten zij onze gemeente weer een 

stukje mooier. 

Vrijwilligers verzamelen zwerfafval 
tijdens Opschoondag
Tijdens de landelijke Opschoondag van 
afgelopen zaterdag zamelden ook inwoners 
van Oude IJsselstreek weer massaal afval 
in. In totaal werden 478 zakken zwerfafval 
verzameld op de gemeentewerf.

Gezinnen, buurten en ook scholen hielpen 
mee om de gemeente vrij te maken van 
zwerfafval. Zij gingen rond in hun eigen 
buurt of wijk, maar ook in het buitengebied 
waren groepen actief. Bij de vrijwilligers 

die zich aangemeld hadden bezorgde de  
gemeente van tevoren afvalzakken, prikkers 
en hesjes. Het afval werd ook bij een van 
tevoren aangegeven punt opgehaald. 

Wethouder Janine Kock hielp ook mee: 
“Ik vind het geweldig dat ieder jaar weer 
zoveel vrijwilligers in onze gemeente aan 
de Opschoondag meedoen. Ik ben ook 
dankbaar voor de vele vrijwilligers die week 
in, week uit zwerfafval opruimen. Zij helpen 

ons aan een schone, mooie en prettige 
woonomgeving. Goed voor mens en dier.”

Alle deelnemende groepen ontvingen 
een waardecheque bij het inleveren van 
de zakken. Met de cheque kunnen de 
vrijwilligers hun buurt nog mooier, beter of 
leefbaarder maken. Bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een praatbankje, een bijdrage 
bij een buurtspeeltuin of het aanschaffen 
van een AED voor de wijk. 

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.

Compostdag op zaterdag 
26 maart
Bedankje in de vorm van gratis compost

Zaterdag 26 maart houdt de gemeente de zo langzamerhand 
traditioneel geworden compostdag. Tijdens deze dag staat 
het belang van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en 
tuinafval centraal. Waarom doen we het ook alweer? Om 
iedereen bewust te maken van de meerwaarde om gft-afval 
te composteren en te vergisten. Afvalscheiding loont.

Bedankt
De inwoners van Oude IJsselstreek worden tijdens de compostdag 
bedankt voor hun inspanningen om het gft-afval gescheiden te 
houden van het restafval. Een bedankje in de vorm van gratis 
compost. De voorraad compost bestaat uit 90 ton los gestort 
materiaal en circa 3.600 zakken van 40 liter. 

Afhalen compost
De compost kan door inwoners van de gemeente gratis worden 
afgehaald op zaterdag 26 maart tussen 09.00 en 13.00 uur op de 
werf, de Hogenkamp 10 in Ulft. U moet wel uw legitimatie mee te 
nemen. U kunt kiezen uit:
• losgestorte compost (maximaal ca. een halve m3) of
• compost in zakken (maximaal 6).

Voor los gestort compost is het noodzakelijk dat u met een 

aanhangwagen komt. Uw aanhangwagen wordt met behulp van een 
heftruck geladen. Bij benadering dus een halve m3 per aanhanger.
Voor alle compost geldt: OP = OP!

Denkt u hieraan? 
Bij losse lading, zoals los gestort compost, moet uw aanhanger 
voorzien zijn van een ladingnet of zeil, zodat er niets af kan waaien.

Voor vragen of informatie kunt u bellen met (0315) 292 292.

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


2  |  Gemeentenieuws

Haal je informatie en prik lokaal in 
Terborg
Van maandag 28 t/m woensdag 30 maart komt de GGD Noord- en Oost 
Gelderland weer naar onze gemeente. Wie wil kan zich die dagen tussen 
11:00 en 19:30 uur lokaal laten informeren over en/of prikken tegen 
corona. Of het nou om de 1e , 2e of 3e vaccinatie gaat, of de 1e of 2e 
booster. U kunt er terecht zonder eerst een afspraak te maken.

Niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen van 5 t/m 17 jaar kunnen voor 
hun 1e of 2e prik zonder afspraak op 
deze locatie terecht. Voor kinderen en 
voor mensen met prik-angst is speciale 
aandacht. Het halen van een booster 
op deze pop-up locatie kan vanaf 12 
jaar. Volgens de Gezondheidsraad is 
er geen medische noodzaak om alle 
kinderen van 12 tot 18 jaar een booster 
te geven. Op verzoek kan dat wel. 
Daarvoor wordt op de locatie gevraagd 
of zij begrijpen wat de vaccinatie 
inhoudt en dat zij iets anders kiezen 
dan wordt aangeraden. Als u voor de 
3e prik komt, vergeet dan niet de brief 
van uw medisch specialist mee te 
nemen.

Let op dat er tussen de 1e en 2e 
vaccinatie 21 of 28 (Moderna) dagen 
zitten. U kunt deze prikken minimaal 
8 weken na een coronabesmetting 
krijgen. De boosterprik kan alleen 
worden toegediend als uw laatste 

prik 3 maanden of langer geleden 
is of als u langer dan 3 maanden 
geleden besmet bent geweest met 
corona. Neem uw mondkapje en 
identiteitsbewijs mee en loop zonder 
afspraak binnen bij Voetbalvereniging 
Terborg bij De Paasberg (‘t Veld 20).

Meer informatie: www.ggdnog.nl/corona 

Raadsvergaderingen  
29 en 30 maart 
Afscheid gemeenteraad op 29 maart 
en installatie nieuwe gemeenteraad op 
30 maart

In de raadsvergadering op 29 maart 
2022 wordt afscheid genomen 
van de gemeenteraad. Deze vooral 
ceremoniële vergadering begint om 
20.00 uur in de Conferentiezaal van het 
DRU Industriepark aan de Hutteweg 
24 in Ulft. Raadsvergaderingen zijn 
openbaar en er is een publieke tribune. 
U kunt de vergaderingen ook online 
volgen via de livestream. 

Agenda
• Opening
• Aanvaarding proces-verbaal van 

het centraal stembureau over de 
verkiezingsuitslag

• Verslag onderzoek geloofsbrieven 
gekozen en benoemde 
gemeenteraadsleden

• Afscheid gemeenteraad en 
vertrekkende gemeenteraadsleden

• Woord uit de raad
• Sluiting 

In de raadsvergadering van 30 maart 
vindt de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad plaats. Ook deze 
vergadering heeft een ceremonieel 
karakter en begint om 20.00 uur in de 
Conferentiezaal.

Agenda
• Opening
•	 Afleggen	eed	(verklaring	en	belofte)	

door nieuw benoemde en toegelaten 
gemeenteraadsleden 

• Woord van burgemeester
• Sluiting 

De agenda en de vergaderstukken 
bij de agendapunten voor de raad 
kunt u raadplegen via https://raad.
oude-ijsselstreek.nl/. Daar zijn de 
vergaderingen live te volgen. U kunt ook 
gebruik maken van de iPad-App ‘GO.
vergaderingen’.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen	met	raadsgriffier	Marco	
Looman: (0315) 292 439 of  
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

Felicitaties voor 100-jarige  
Nettie Kemme-Broekman

Afgelopen zondagmiddag ging burgemeester Otwin van Dijk op bezoek 
bij de 100-jarige Nettie (‘Tet’) Kemme-Broekman in woonzorgcentrum De 
Schuylenburgh in Silvolde, om haar te feliciteren met deze mooie mijlpaal.

Nettie Broekman wordt geboren in 
Utrecht, onder de Domtoren, als tweede 
in een gezin van vijf kinderen. In de 
oorlog zit Nettie op de 'kweekschool' in 
Amsterdam. Elke dag gaat ze met de 
trein heen en weer vanuit Utrecht. Ze 
doet gymnasium om later te kunnen 
studeren. Op het avondgymnasium 
in Utrecht, kort na de oorlog, leert 
ze Ton Kemme kennen. Op 25 mei 
1949 treden ze in het huwelijk. Samen 
krijgen ze vijf zoons. Ton wordt in 1959 
directeur van de (toen) R.K. Leeszaal 
en Bibliotheek in Utrecht. Later stapt hij 
als directeur over naar de Provinciale 
Bibliotheekcentrale Utrecht. De laatste 
jaren vóór Tons pensioen is hij docent 
aan de Bibliotheekacademie Sittard en 
wonen ze met zijn tweeën in Schinnen. 
Na Tons pensioen in 1985 verhuizen 
ze naar Apeldoorn, waar Ton in 1994 
overlijdt.

Tet is 'huisvrouw', van de studieplannen 
kwam niets meer. Kenmerkend voor 
Nettie is dat ze een brede interesse 
heeft. Ook is ze erg gastvrij: ze neemt 
tijdelijk enkele jonge vrouwen in huis 
voor studie in Utrecht dan wel omdat 
hun moeder in het ziekenhuis ligt. 
Moeder zijn van vijf zonen, met een 
man die veel uithuizig is, is hard werken. 
Ze is, volgens haar kinderen, een 
uitstekende kokkin. Haar appeltaarten 
zijn fameus. Op zondag maakt het gezin 
vaak vaartochten op de Lek en de Linge, 
en op vakanties in Friesland en de 
Noord-Overijsselse wateren. Met haar 

man en/of met vriendinnen maakt ze 
vele reizen, onder meer naar Frankrijk, 
voormalig Joegoslavië en Rome.
Nettie’s hobby’s zijn muziek en lezen. Ze 
speelde vroeger ook piano. Nu luistert 
ze alleen nog naar muziek. Vooral 
naar Bach, maar ook naar Mozart en 
Schubert. Hoewel ze moeite heeft 
met zien, leest ze nog elke dag de 
krant. Verder houdt ze van planten en 
bloemen en  kijkt graag naar De Slimste 
Mens. 

Nettie woont sinds april 2010 in een 
aanleunwoning van De Schuylenburgh. 
Het bevalt haar daar erg goed. De 
verzorgsters zijn lief en professioneel 
en begrijpen alles. Jaren geleden zag 
ze burgemeester Van Dijk op TV. Ze 
vond hem meteen buitengewoon 
sympathiek. Toen ze hoorde dat de 
burgemeester ter gelegenheid van 
haar 100ste verjaardag op bezoek zou 
komen, was ze zeer verguld.

Burgemeester Otwin van Dijk: “Ik 
werd met humor ontvangen door de 
jarige. Toen ik binnenkwam en haar 
feliciteerde met haar honderdste 
verjaardag zei ze gevat: ‘Ja, dat bent 
u nog lang niet hè?!’ Het werd een 
gezellige middag. Mevrouw Kemme, 
nog goed bij de tijd, genoot zichtbaar 
van alle aandacht.”

Nettie Kemme heeft zes kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen.

De burgemeester werd met humor ontvangen door de jarige job toen hij haar feliciteerde met haar 
honderdste verjaardag: "Ja, dat bent u nog lang niet", antwoordde ze gevat. 

http://www.ggdnog.nl/corona
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De uitslagen 
Oude IJsselstreek heeft gestemd. Woensdagavond 16 maart maakte burgemeester 
Otwin van Dijk rond de klok van middernacht de voorlopige uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen bekend. Dit gebeurde tijdens de verkiezingsavond in 
de DRU Cultuurfabriek. De avond werd gepresenteerd door Frans Miggelbrink, die 
verschillende gasten aan zijn ‘talkshowtafel’ ontving. Op gezette tijden nam hij met de 
burgemeester de binnengekomen uitslagen door. Een razende reporter deed verslag 
van de stand van zaken bij verschillende stembureaus in de gemeente. 

De uitslagenavond werd goed bezocht en was ook te zien via een livestream. Deze 
livestream is terug te kijken via de website van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.
nl/verkiezingen

De uitslag

De uitgebreide uitslag vindt u op de website van de gemeente onder 'verkiezingen'.

Opkomst
Het opkomstpercentage was 52,46%. In 2018 stemde 57,13% van de stemgerech-
tigden in Oude IJsselstreek. 

Zetels gemeenteraad
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vertaald naar een zetelverdeling 
in de gemeenteraad. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek beschikt over 25 zetels 
voor de komende raadsperiode. De verdeling is als volgt: 

Installatie nieuwe raad
Op woensdag 30 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Vrijwilligers 
bedankt!
Het is weer gelukt de verkiezingen tot 
een goed einde te brengen. Achter 
de schermen is vanaf oktober al 
gewerkt aan het regelen van stemlo-
caties, maken van trotterborden, het 
verzamelen van alle spullen, delen van 
informatie enzovoorts. Hier hebben 
zich ontzettend veel vrijwilligers, 
inwoners, organisaties, verenigingen, 
locaties en medewerkers, jong en 
oud, voor ingezet. Daarvoor wil ik 
iedereen bedanken.

Verkiezingen zijn belangrijk
Iedere inwoner in Nederland mag 
meepraten over wat er in zijn of haar 
gemeente gebeurt. Door je stem uit te 
brengen beslis je mee over belangrijke 
onderwerpen als klimaat, landschap 
en woningbouw. Dit recht is niet in 
alle landen vanzelfsprekend, zoals de 
schrijnende situatie in Oekraïne nu 
laat zien. Verkiezingen zijn belangrijk 
dus! Daarom hebben we er ook met 
zijn allen hard aan gewerkt om er een 
succes van te maken.  

Vele handen maken licht werk
Het was nog even spannend, toen 
er zoveel coronabesmettingen 
waren dat we de bezetting voor 
de stembureaus niet meer voor 
elkaar kregen. Maar één bericht op 
social media en de telefoon stond 
roodgloeiend. Zoveel reacties van 
inwoners en collega’s die wel wat 
wilden schuiven in hun agenda om 
toch nog te kunnen helpen op het 
stembureau. Hartverwarmend! 
Ontzettend veel dank daarvoor. 

Dank ook aan alle stembureau-
leden, helpers en tellers. Fijn dat 
u – soms voor dag en dauw- klaar 
stond om het mogelijk te maken voor 
onze inwoners om hun stem uit te 
brengen. Speciaal dank ook aan alle 
prokkelaars op het stembureau, die 
ook, samen met een begeleider, hun 
mannetje stonden! Het ‘prokkelen’ 
laat zien dat ook mensen met een 
(verstandelijke) beperking kunnen en 
willen meehelpen. Daar zijn we trots 
op!

Iedereen doet mee
Iedereen moet kunnen stemmmen 
en daar is ook veel aandacht voor 
geweest deze verkiezingen. De stem-
locaties zijn toegankelijk gemaakt 
voor mensen die slecht ter been zijn 
of in een rolstoel zitten. Er was op 
verschillende locaties een stemmal 
voor blinden en slechtzienden, waar 
ook mee geoefend is op het oefen-
stembureau. En er is een mobiel 
stembureau ingericht in de verzor-
gingshuizen. Ook daarvoor hebben 
zich veel vrijwilligers ingezet.

De verkiezingen werden afgesloten 
met	een	livestream.	Wat	fijn	dat	
zoveel mensen hier toch, live of 
online, bij konden zijn. Een mooie 
afsluiting van een enerverende 
periode. Nogmaals dank en hopelijk 
bent u er een volgende keer weer bij!

 Burgemeester Van Dijk

Dank voor 
uw stem!

http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
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Alert voor deze kinderen
Joey (4), Leroy en Jiska (2 en 5), Janneke (14), Rick 
(10), Chenaya (8), Thomas (15)... ze hebben een plekje 
nodig (echt nodig) naast hun eigen thuis. Bijvoorbeeld 
twee weekenden per maand. Joey en Chenaya kunnen 
helemaal niet meer thuis wonen. Voor al deze kinderen 
zoeken we op dit moment een warm pleeggezin. Liefst 
nu meteen. Maar we kunnen hen niets bieden!

Lieve pleegouder, waar bent u? 
In de coronatijd hebben zich té weinig nieuwe 
pleegouders aangemeld – en dat begrijpen we! Maar 
nu wordt het nijpend voor al deze kinderen. Kunt u 
misschien ruimte maken voor een lieve, onzekere tiener, 

een speelse kleuter, een stil schoolkind, een stoere 
branieschopper met een klein hartje? Wilt u een broertje 
en zusje met regelmaat een veilig en rustig weekend 
bezorgen? Kunt u uw hart openstellen voor een kind 
dat u keihard nodig heeft, maar dat niet zal toegeven? 
Kunt u een kleine kattekop of een jonge druktemaker 
liefdevol aankijken en zien wat er achter dat maskertje 
schuilt?

Lieve pleegouder, waar bent u? We hebben u nodig.

Reageren kan via (06) 82 44 37 16 of door een e-mail te 
sturen naar Janine via: j.wolven@entrealindenhout.nl 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
SILVOLDE
- Laan van Schuylenburch 6A, plaatsen overkapping, 

aanvraag ontvangen 14-03-2022, procedure 1
- Rabelingstraat 9, handelen in strijd met regels R.O.:  

tijdelijk gebruik boerderij voor groepsaccommodatie, 
vergunning verzonden 17-03-2022, procedure 3A

TERBORG
- Hoofdstraat en Walstraat, organiseren evenement 

Hemelvaartsmarkt, besluit verzonden 15-03-2022, 
procedure 3B

- Hoofdstraat en Walstraat, wegafsluiting i.v.m. 
organiseren Hemelvaartsmarkt, besluit verzonden 
15-03-2022, procedure 3A

- Varsseveldseweg 20A, bouw bedrijfshal, aanvraag 
ontvangen 16-03-2022, procedure 1

ULFT
- Ettenseweg 34, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening: verlenging kamergewijze verhuur tot 2026, 
aanvraag ontvangen 16-03-2022, procedure 1

- De Hogenkamp, gedeeltelijke wegafsluiting i.v.m. 
Compostdag, besluit verzonden 14-03-2022, 
procedure 3A

- De Hogenkamp 1, melding Activiteitenbesluit: 
uitbreiding bedrijf met magazijn, acceptatie 
verzonden 16-03-2022, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 24-03-2022)

- De Hogenkamp 22, uitbreiden bedrijfspand, 
aanvraag ontvangen 16-03-2022, procedure 1

- Kerkstraat 24, plaatsing dakinstallaties, aanvraag 
ontvangen 07-03-2022, procedure 1

- Kerkstraat 82, aanvraag gevelreclame winkel, 
aanvraag ontvangen 11-03-2022, procedure 1  

- Veldstraat 114, handelen in strijd met regels R.O.: 
verbouw woning, aanvraag ontvangen 11-03-2022, 
procedure 1  

VARSSEVELD
- Spoorstraat 32, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 11-03-2022, procedure 1

WESTENDORP
- Doetinchemseweg 112, kap 2 beuken en 1 berk, 

aanvraag ontvangen 14-03-2022, procedure 1

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.officielebekendmakingen.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. 

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, na-
gegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. 
Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen 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 algeme-
ne 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 schrif-
telijke zienswijze stuurt u naar het college van bur-
gemeester en wethouders, postbus 42, 7080 AA 
Gendringen. Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van 

het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gen-
dringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendrin-
gen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendrin-
gen 
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 kun-
nen 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.
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