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Bekendmakingen
Alle aanvragen, meldingen en vergunningen op het gebied van bouwen, milieu, verkeer en de Algemene
Plaatselijke Verordening (veelal activiteiten en evenementen) vindt u hieronder. Voor aanvragen en meldingen
is bezwaar en beroep niet mogelijk. Zie voor het indienen van bezwaar en beroep bij verleende vergunningen
de procedures. Standaard is de reguliere procedure van toepassing. Uitzonderingen hierop worden vermeld bij
de vergunning. Alle informatie vindt u ook op www.aalten.nl/bekendmakingen.

Gewijzigde inzameling KCA

Aanvragen, meldingen en vergunningen

Activiteiten

Aalten
Aanvragen

Aalten
Meldingen

• Hollenberg (ong.), aanleggen kabel t.b.v.
internetaansluiting (10-04-2019)
• Koopmanstraat 30, bouwen buitenberging en
tuinmuur (12-04-2019)
• Stationsweg 8, bouwen carport met zonnepanelen
(15-04-2019)

• Lichtenvoordsestraatweg 36-1, verjaardagsfeest op
18 mei 2019 van 20.00 - 24.00 uur.
• Harberskamp 29, tuinfeest op 29 mei 2019 van 20.30 24.00 uur.

Melding
• Derde Broekdijk 1, Kaemingk B.V., plaatsen van een
greenwall

Vergunningen
• Emmastraat 16, wijzigen voorgevel (16-04-2019)
• Groot Deunkweg (omg.), plaatsen berging
(11-04-2019)
• Markerinkdijk 8, wijzigen situering woning
(16-04-2019)

Bredevoort
Vergunning
• Pater Jan de Vriesstraat 16, plaatsen dakkapel
(15-04-2019)

Dinxperlo
Aanvragen
• Het Grotenhuis 43, plaatsen dakkapel (11-04-2019)
• Wendelenkamp 32 en 34, uitbreiden woningen
(11-04-2019)

Vergunningen
• Churchillstraat 24, plaatsen airco-unit (17-04-2019)
• Groothuizerlaan 23, plaatsen erfafscheiding en afdak
(15-04-2019)

De Heurne
Aanvraag
• Honkerbosweg 2A, wijzigen schuur (11-04-2019)

Vergunningen
• Rond de Markt, Stichting Aalten Promotie, Meifeest 2019
op 30 mei 2019 van 09.00 - 21.00 uur.
• Markt, ontheffing schenken zwakalcoholische drank op
30 mei 2019 van 09.00 - 21.00 uur.
• Aladnaweg 3, Christelijke Oranjevereniging Hou en Trouw
Dale, zomerfeest van 29 tot en met 31 augustus 2019.
Ontheffing schenken zwakalcoholische drank op
29 augustus van 20.00 - 24.00 uur, 30 augustus van 13.30
- 24.00 uur en 31 augustus 2019 van 11.30 - 01.00 uur.
• Beeklaan, Jong Gelre, zeepkistenrace en ontheffing
schenken zwakalcoholische drank op 19 mei 2019 van
13.00 - 18.00 uur.

Bredevoort
Melding
• Kleine Gracht, ’t Zand en de Markt, Vereniging Bredevoorts
Belang, Koningsdag met koningsmarkt op 27 april 2019
van 08.00 - 18:30 uur.

Dinxperlo
Meldingen
• Keupenstraat 3, tuinfeest op 11 mei 2019 van 15.00 20.00 uur.
• Haverlandse Busse 28, verjaardagsfeest op 22 juni 2019
van 19.30 – 01.00 uur.

Vergunning
• Boerderijcamping De Blökke, ontheffing vervoer tractor
met huifkar van 15 april t/m 31 december 2019.

Verordening leges 2019 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 16 april 2019 de 1e wijziging
van de Verordening leges 2019 vastgesteld.
Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum
zoals vermeld op dit blad. Het besluit is opgenomen in het
register ‘Verordeningen gemeente Aalten 2019’.

Uitgebreide procedure

De aanvragen, meldingen en de besluiten met
bijbehorende stukken liggen ter inzage in ons
gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten. U bent van
harte welkom de stukken in te zien. Voor het maken
van kopieën vragen wij een kleine bijdrage. Indien u
dat wenst, geven wij u een toelichting op het besluit. U
kunt hiervoor een afspraak maken via (0543) 49 33 33.

verzenddatum (Bij vergunningen wordt de datum van
het besluit genoemd, deze datum kan afwijken van
de verzenddatum) van het besluit bezwaar maken
volgens de Algemene wet bestuursrecht.
U doet dit door een brief te sturen aan het college
van burgemeester en wethouders dan wel de
burgemeester (bij evenementen- en horeca
vergunningen), Postbus 119, 7120 AC Aalten.
In deze brief schrijft u: de reden waarom u het
niet eens bent met het besluit, de datum waarop
u de brief verstuurt en uw naam en adres,
voorzien van uw handtekening.

Mediation

Voorlopige voorziening

Beroepschrift

Bent u het als belanghebbende niet eens met een
besluit, dan kunt u kiezen voor mediation. Hierbij
wordt samen met u gekeken of er een kans bestaat
om in een gesprek met elkaar eruit te komen.
Het gesprek wordt begeleid door een neutrale
gespreksbegeleider. Uw recht op bezwaar en
beroep blijft intact indien u voor mediation kiest.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat daardoor de werking van het besluit wordt
opgeschort. Is er sprake van een spoedeisend
belang dan is het, zodra het bezwaarschrift bij de
gemeente is ingediend, tevens mogelijk om bij de
Voorzieningenrechter schriftelijk een voorlopige
voorziening aan te vragen, bijvoorbeeld de
schorsing van het bestreden besluit.

Procedures
Informatie

Reguliere procedure
Bezwaarschrift
Bent u het als belanghebbende niet eens met
een besluit, dan kunt u binnen zes weken na de

Meer informatie: www.aalten.nl

De 4e zaterdag in april is de 27e. Het is dan
Koningsdag. Op deze dag wordt er geen KCA
ingezameld op de standplaatsen. De inzameldag is
verplaatst naar zaterdag 4 mei 2019.

Het postadres van de Voorzieningenrechter is
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

In de gemeente Aalten doen
we het samen! Ook online: kijk
maar eens op Samen.Aalten.nl
Mogen wij u uitnodigen
een kijkje te nemen op
de website
Samen.Aalten.nl (zonder
www)? Dat is dé website
over prettig leven in de
gemeente Aalten. Met
informatie, praktische
adviezen en antwoorden
op vragen over welzijn,
opvoeden, zorg en werk
en inkomen - en hoe
dit in onze gemeente is
geregeld.

Wilt u iets omhanden hebben of (nieuwe) mensen
ontmoeten? Ook voor de activiteitenagenda en een
overzicht van vrijwilligersvacatures van het Vrijwilligers
Service Punt gaat u naar Samen.Aalten.nl.
En omdat het soms wel fijn is als er even iemand
met u meedenkt of -kijkt, vindt u op de website ook
contactgegevens van lokale organisaties. Zij helpen u
graag of wijzen u de juiste weg. Zodat ú weer verder kunt.
Uw activiteit op Samen.Aalten.nl? Dat kan!
Ga naar de website en zoek
op ‘activiteit aanmelden’.

Zienswijze
Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen.
Dit kan binnen zes weken vanaf het moment dat
het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Schriftelijk
gemotiveerde zienswijzen stuurt u naar het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 119,
7120 AC Aalten. U kunt ook mondeling zienswijzen
naar voren brengen. Als u dit wilt, neem dan contact
op met de behandelend ambtenaar voor een
afspraak.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die:
• tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren
hebben gebracht;
• zienswijzen hebben tegen de wijzigingen die ten
opzichte van het ontwerpbesluit in het definitieve
besluit zijn aangebracht;
• aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar
voren te brengen.

In uw beroepschrift vermeldt u in ieder geval: uw
naam en adres, de datum waarop u de brief verstuurt,
tegen welk besluit u beroep instelt en wat de redenen
hiervan zijn; voorzien van uw handtekening. U kunt
uw gemotiveerd beroepschrift sturen naar de recht
bank Gelderland locatie Arnhem, team bestuurs
recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een beroepschrift is griffierecht
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet
dat daardoor de werking van het besluit wordt
opgeschort. Is er sprake van een spoedeisend
belang dan is het, zodra het beroepschrift bij de
rechtbank is ingediend, tevens mogelijk om bij de
Voorzieningenrechter schriftelijk een voorlopige
voorziening aan te vragen, bijvoorbeeld de schorsing
van het bestreden besluit.
Het postadres van de Voorzieningenrechter is
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

