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Brief met informatie  
over locatie container
Half september ontvangt u 

een brief. In deze brief zit 

een kaartje met daarop de 

locatie van de container. Ook 

is deze brief een uitnodiging 

om naar één van de 

inloopbijeenkomsten te komen. 

Er zijn vier verschillende brieven:

• Voor bewoners in de 

binnenstad: u bent al 

gewend om uw restafval 

naar een ondergrondse 

container te brengen. Het 

is mogelijk dat deze op een 

andere plek komt te staan. 

In de binnenstad komen 

ook containers voor PD-

afval(plastic en  drankkartons) 

en bedrijfsafval.

• Voor bewoners van 

hoogbouw: ook u brengt 

uw restafval al naar een 

ondergrondse container. Het 

is mogelijk dat deze op een 

andere plek komt te staan. 

• Voor bewoners in het 

buitengebied: u kunt kiezen 

uit twee mogelijkheden: 

een kliko voor restafval 

of het restafval naar de 

dichtstbijzijnde ondergrondse 

container brengen.

• Voor de overige bewoners 

van Tiel en de dorpen: u 

gaat gebruik maken van de  

ondergrondse containers voor 

het restafval. 

Inloopbijeenkomsten 
In september en oktober zijn er 

vijf inloopbijeenkomsten. U kunt 

dan uw vragen stellen en/of een 

reactie geven op de geplande 

plek van de ondergrondse 

container. U kunt zelf kiezen 

welke inloopbijeenkomst 

u bezoekt.  U kunt binnen 

komen lopen op het moment 

dat u het beste uitkomt. De 

inloopbijeenkomsten zijn van 

16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 

tot 21.00 uur op de volgende 

dagen en locaties:

• Maandag 24 september: 

Basisschool De Waayer, 

Kornoelje 1, Tiel

• Dinsdag 25 september: Buah 

Hati, Lambert Hendriksstraat 

8, Tiel

• Donderdag 4 oktober: Brede 

Zorgschool De Cambier, 

Marga Klompéstraat 2, Tiel

• Dinsdag 9 oktober: 

Basisschool De Waayer, Dreef 

1D, Wadenoijen

• Maandag 15 oktober: 

Basisschool De Achtbaan, 

Meeslaan 23, Tiel

Het nieuwe tarief voor het 

aanbieden van afval is op 18 

oktober bekend. Wij houden u 

hiervan op de hoogte.  

Reageren
Wilt u een reactie geven op 

de geplande plek van de 

ondergrondse afvalcontainer 

voor uw adres? Dan kan tot 

en met 18 oktober 2018 op 

de inloopbijeenkomsten of 

via het formulier op  www.

afvalscheidenheelgewoon.nl. De 

gemeente en Avri bekijken alle 

reacties zorgvuldig en nemen 

ontvangen suggesties zoveel 

mogelijk mee bij het definitief 

vaststellen van de plaatsen. Alle 

inwoners ontvangen daarna een 

brief met de definitieve plaats. 

De ondergrondse containers 

worden vervolgens geplaatst. 

Tegen het besluit kunt u 

eventueel een bezwaarschrift 

indienen.  

 

Plaatsing ondergrondse 
containers eind 2018 
AVRI plaatst de ondergrondse 

restafvalcontainers in december. 

Vanaf 1 januari 2019 kunt u de 

container die hoort bij uw adres 

openen met uw eigen afvalpas. 

Deze pas ontvangt u later dit 

jaar.  

Afval scheiden –  
goed voor het milieu
Veel grondstoffen kunnen 

opnieuw gebruikt worden. Wat 

overblijft is restafval. Restafval 

kan niet opnieuw gebruikt 

worden en moet worden 

verbrand. Dat is schadelijk voor 

het milieu. Door afval goed te 

scheiden kan de hoeveelheid 

restafval enorm omlaag. Kleine 

aanpassingen in uw gewoonten 

hebben al een groot effect. 

Een eerste proef waaraan ook 

Tielenaren meededen heeft 

geleid tot 86% minder restafval. 

Op 18 oktober maakt het 

Algemeen Bestuur van Avri 

(de wethouders van de tien 

gemeenten) een keuze over 

de manier van blik scheiden: 

bij glas of bij plastic. Het 

bestuur kijkt daarbij naar de 

kosten, het gemak voor de 

inwoners en het resultaat. Begin 

2019 neemt het bestuur een 

besluit over de verwerking van 

incontinentiemateriaal en luiers. 

 

Tips voor (nog) beter  
afval scheiden
Op www.afvalscheidenheel 

gewoon.nl vindt u meer 

informatie over de nieuwe 

manier van inzamelen van 

afval. Hier vindt u ook allerlei 

tips om uw afval (nog) beter 

te scheiden. Of kom langs bij 

de informatiebus. Op zondag 

16 september staat deze bus 

van 11.00 tot 17.00 uur op de 

corsobraderie. De informatiebus 

komt nog vaker langs in Tiel. 

Daarover volgt later meer 

informatie.

In 2019 brengt u uw restafval naar een ondergrondse 
container in de buurt. Avri haalt het restafval niet 
meer aan huis op. In andere gemeenten in Nederland 
verminderde op deze manier de hoeveelheid 
restafval met ongeveer de helft. Wilt u weten waar de 
ondergrondse container in uw buurt komt te staan?  
Wilt u tips om (nog) beter afval te scheiden?  
Hieronder leest u daar meer over.

Nieuwe manier van afval inzamelen en scheiden in 2019
Inloopbijeenkomsten ondergrondse containers

Werk aan 
   de weg

Tijdelijke 
verkeersmaatregelen

Burg. Van Altenastraat: In verband met 

rioleringswerkzaamheden is de Burg. Van 

Altenastraat van 20 augustus tot en met 

28 september gesloten voor bestuurders. 

Burg. De Manstraat: In verband met 

rioleringswerkzaamheden is de Burg.  

De Manstraat en het noordelijke gedeel-

te van de Burg. Van Hasseltstraat van  

10 tot en met 21 september gesloten 

voor bestuurders. 

Dr. Ter Braaklaan: In verband met een 

straatbarbecue is de Dr. Ter Braaklaan 

(gedeelte voor huisnummer 12 tot en 

met 18) op 22 september tussen 17.00 en 

23.00 uur  gesloten voor bestuurders.

Fruitcorso: In verband met de opbouw 

en afbouw van het Fruitcorso en tijdens 

het evenement zijn diverse verkeersmaat-

regelen genomen. Zie het verkeersbesluit 

op www.tiel.nl.

Oliemomenwal, Zoutkeetstraat, West-

luidensestraat, Tolhuiswal, Waalstraat, 

Havendijk: In verband met het hardloo-

pevenement Tien van Tiel worden op 

zondag 23 september tussen 10.00 en 

17.00 uur de volgende verkeersmaatre-

gelen genomen: 

Afsluiting Oliemolenwal; Parkeerverbod 

E4 op vergunninghouder plaatsen; be-

taald parkeerplaatsen zuidzijde Zout-

keetstraat; Parkeerverbod E4 op parkeer-

schijfzone Westluidensestraat (tussen 

Waalstraat en Tolhuiswal); gedeeltelijke 

afsluiting Tolhuiswal; afsluiting deel fiets-

pad Havendijk/Waalstraat.

Binnenkort ontvangt u een brief over de geplande plek van de onder- 
grondse container in uw buurt. Heeft u daar vragen over of wilt u reageren? 
Kom naar één van de inloopbijeenkomsten of reageer via  
www.afvalscheidenheelgewoon.nl. 

De inloopavond is in de 

bovenzaal van BuitenSporig 

(Stationsplein 1) tussen  

19.00 en 21.00 uur. Dan  

kunt u zelf bepalen welk 

tijdstip u het beste uitkomt. 

Op een andere manier 
uw mening geven?
Het is ook mogelijk om 

schriftelijk of mondeling uw 

mening te geven: De mail/

brief of uw mondelinge 

reactie moet dan voor  

30 september 2018 bij ons 

binnen zijn. Het postadres 

voor de brief is: Gemeente 

Tiel, t.a.v. de heer J. Strijker, 

Postbus 6325, 4000 HH Tiel.  

De mail stuurt u aan: 

jstrijker@tiel.nl.  

Geeft u liever een 

mondelinge reactie?  

Maak dan een afspraak 

via (0344) 637255  

of 06 11785975.

Inloopavond 
Veilingterrein
Op donderdag 27 september is er een inloopavond 
over het Veilingterrein. Tijdens deze avond horen 
we graag uw ideeën voor de ontwikkeling van het 
terrein. Wat moet gesloopt? Wat moet juist blijven 
staan en waarom? Aan welke ontwikkeling denkt u 
(wonen – school – wat anders?)? Hoe hoog mogen 
gebouwen worden? 

Foto: Jan Bouwhuis

Informatie van  

de gemeente Tiel 

Postbus 6325, 4000 HH Tiel 

Achterweg 2, 4001 MV Tiel 

Tel. (0344) 637 111 

Twitter@gemTiel 

gemeente@tiel.nl 

www.tiel.nl
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Agenda
12 september: Commissie Samenleving

13 september: Commissie Bestuur

De vergaderingen van de gemeenteraad 

en de raadscommissies kunt u via 

internet live volgen of later terugkijken 

als videoverslag. 

Kijk hiervoor op http://raad.tiel.nl.

Meedenken over  
stembureaus  
in Passewaaij

Wat vindt u van de stembureaus 
in Passewaaij? Heeft u ideeën 
voor nieuwe stembureaus in 
Passewaaij? Hoe maken we het 
voor kiezers aantrekkelijker om 
te gaan stemmen? Laat het ons 
weten tijdens de bijeenkomst op 
maandag 24 september. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 

duurt tot ongeveer 21.00 uur.  

De bijeenkomst is in het gebouw van 

de Wijkvereniging Passewaaij, aan het 

Koerierspad 3 in Tiel.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan door een mail te sturen 

naar jvelst@tiel.nl. Heeft u vragen over dit 

onderwerp? Stuur dan een mail naar dit 

mailadres. Bellen kan ook: (0344) 637 222. 

ProRail vervangt meubilair 
station Passewaaij

ProRail vervangt vanaf maandag 
10 september het meubilair op 
het perron van station Passewaaij. 
Eerst worden de oude stalen 
banken en voorwerpen die in de 
weg staan verwijderd. Daarna 
plaatst ProRail de nieuwe banken, 
abri’s, reisinformatiepanelen en 
prullenbakken. De klus duurt twee 
weken. In die tijd is er geen of 
minder gelegenheid om te zitten 
op het station. 

ProRail werkt van maandag tot en met 

vrijdag 21 september op werkdagen. De 

werktijden zijn van 7 uur ’s ochtends tot 4 

uur ’s middags.

Opslag van materiaal
ProRail slaat de bouwmaterialen op in 

een depot op de parkeerplaats bij het 

station. Na afloop brengt ProRail het 

terrein weer terug in de oude staat.

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden en 

bij een noodgeval of ernstige overlast 

kunt u contact opnemen met ProRail, 

telefoon 0800 – 776 72 45 (gratis) of via 

www.prorail.nl/contact.

Week   

37

Wat leert u in de cursus?
U leert:

• overzicht te krijgen en te 

houden op uw inkomen en 

uitgaven; 

• wat u budget per week of per 

maand is voor huishoudgeld;

• bewust te kiezen waar u uw 

geld aan uitgeeft;

• hoe u uw inkomsten kunt 

verhogen. 

Minder stress
Verkeerd met geld omgaan kan 

stress opleveren.  

In de cursus krijgt u tips om 

minder te piekeren en nee te 

zeggen tegen verleidingen 

of druk van anderen. De tips 

kunnen u helpen uw stress  

de baas te worden en te blijven.

Wanneer is de cursus?
De training bestaat uit zes bij-

eenkomsten op dinsdagavond  

van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden 

door een mail te sturen naar 

amw-tiel@stmr.nl of via  

www.stmr.nl/agenda. 

Aanmelden kan tot  

25 september 2018.

Schoonhouden
Bijna alle elektrische apparaten 

worden warm bij gebruik. Die 

warmte moet weg kunnen. Lukt 

dat niet, door bijvoorbeeld 

opgehoopt stof, dan kan brand 

ontstaan. Bij wasdrogers zit 

er na elke droogbeurt stof in 

het filter. Houd het filter en 

de luchtafvoerslang van het 

apparaat stofvrij. Hierdoor kan 

de ventilator zijn werk doen en 

wordt oververhitting voorkomen. 

Andere apparaten die je stof- 

en watervrij moet houden zijn 

magnetrons, elektrische ovens, 

mechanische ventilatiesystemen, 

ventilatorkachels, computers, 

laserprinters, oude beeldbuis-

tv’s, stekkerdozen en föhns.

Liever uit dan op stand-by 
Onderdelen in een elektrisch 

apparaat worden heet als het 

apparaat aan staat. Maar ook als 

het apparaat op stand-by staat, 

blijven de onderdelen warm. 

De warmte kan in combinatie 

met stof in het toestel brand 

veroorzaken. Schakel je 

apparaten daarom uit. Daarmee 

bespaar je ook nog eens 

energie. Flatscreens, zoals LCD- 

en LED-toestellen, produceren 

niet zo veel warmte en trekken 

ook veel minder stof aan dan 

televisies en monitoren met 

een beeldbuis. Als je flatscreen 

televisie alleen in de stand-by 

kan, dan is de kans klein dat 

hierdoor een brand ontstaat.

Verstandig aansluiten 
Gebruik je een kabelhaspel 

tijdens het klussen of 

gourmetten, rol die dan 

helemaal uit. Het nog opgerolde 

snoer in de haspel kan warm 

worden. Als het isolatiemateriaal 

smelt, kan kortsluiting en 

daardoor brand ontstaan. 

Groot stroomverbruikers, zoals 

elektrische frituurpannen en 

elektrische kacheltjes, kun 

je beter op een stopcontact 

dan op een kabelhaspel of 

stekkerdoos aansluiten. Zo 

voorkom je overbelasting, 

kortsluiting en dus de kans op 

brand.

Laad apparatuur  
verstandig op
Het lijkt zo handig: je telefoon 

of tablet opladen terwijl je 

slaapt. Maar wist je dat het 

ook gevaarlijk kan zijn? Als 

de oplader te lang in het 

stopcontact zit bestaat de 

kans op ‘overladen’. Als de 

telefoon, tablet of apparatuur 

is opgeladen, is het verstandig 

meteen de stekker uit het 

stopcontact te halen.

Om te beginnen bepalen we 

wat de stand van zaken nu 

is. Over welke gebieden zijn 

inwoners heel tevreden? En wat 

moet er volgens inwoners juist 

veranderen aan de inrichting 

van de gemeente? Maar ook: 

wat voor soort gemeente is Tiel 

eigenlijk? Een gemeente met 

veel evenementen en een groot 

cultureel aanbod? Of is het 

vooral een gemeente waar het 

goed wonen is voor gezinnen 

die rust en ruimte zoeken? Of 

hoort het allebei bij Tiel? Dit 

leggen we vast in de startnota 

Typisch Tiel. 

Meepraten?
Wil u hierover meepraten? Kom 

dan op donderdag 11 oktober 

naar het stadhuis. Tussen 19.00 

en 22.00 uur kunt u op elk 

moment binnenlopen. 

Begrijpt u nooit waar uw geld blijft? Komt u aan het 
eind van de maand altijd geld tekort? Piekert u over 
geldproblemen of bezorgen uw gedachten over geld u 
stress? Misschien komt u door verlies van werk of door 
ziekte in andere financiële omstandigheden terecht?  
Dan is deze cursus iets voor u.

Kunnen de apparaten in jouw huis hun warmte kwijt? 
En zijn ze stofvrij? Het is belangrijk om dit in de gaten 
te houden. Onvoorzichtig gebruik van apparatuur is 
namelijk een van de meest voorkomende oorzaken van 
woningbrand. Gelukkig kun je zelf veel doen om brand 
te voorkomen.

We gaan een omgevingsvisie opstellen voor Tiel. Daarin 
komt te staan hoe Tiel zich in de komende twintig jaar 
wil ontwikkelen. Waar zijn nieuwe woningen gewenst? Is 
er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein? Waar in Tiel 
kun je straks wandelen en fietsen? Alle inwoners kunnen 
meepraten over deze keuzes. Ook vragen we de mening 
van ondernemers en bezoekers. Want de gemeente zijn 
we samen.

Cursus Uitkomen met inkomen,  
blijf uw stress de baas

Elektrische apparaten: 

houd ze in de gaten

Praat mee over  
Typisch Tiel

Data 2 oktober, 16 oktober, 23 oktober, 6 november,  

 13 november, 27 november 2018

Plaats  STMR, Siependaallaan 1 in Tiel
Ty
pis

ch 
Tiel
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                  Omgevingsvergunningen 

  

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Bruine Vuurvlinder 3 (bouwen), bouwen woning  

(3-9-2018); Plein 26 (gebruiksmelding/bouwen), melding 

brandveilig gebruik, vervangen voor pui (5-9-2018); Prinses 

Margrietlaan 1 (bouwen), bouwen woning (4-9-2018). 

Verleende omgevingsvergunningen (bezwaar)

Bulkweg 7(bouwen), bouwen winkel/showroom (3-9-2018); 

Dodewaardlaan 13 (bouwen), aanpassen gevel voor 

geneesmiddelen automaat (6-9-2018); Haagwinde 5-9, 

29-31 en t/o nr. 5 (bouwen), renovatie en nieuwbouw 

(5-9-2018); Predikbroedersweg 10 (bouwen), plaatsen 

lichtmasten (5-9-2018); Varkensmarkt 7 (bouwen/afwijken 

bestemmingsplan), plaatsen terrasschermen (31-8-2018).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen 

is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden 

ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als 

er een (ontwerp)besluit is genomen. Tegen de verleende 

vergunning(en) is bezwaar mogelijk, zie rubriek ‘Inzage en 

bezwaar’. 

Rectificatie: Eindverslag inspraak en overleg 
bestemmingsplan buitengebied

Op donderdag 12 juli 2018 is het Eindverslag Inspraak en 

Overleg bestemmingsplan Buitengebied, dat burgemeester 

en wethouders op 3 juli 2018 hadden vastgesteld, ter 

 inzage gelegd. Gebleken is dat één inspraakreactie niet  

was opgenomen in dit Eindverslag. Om dit gebrek te 

herstellen is op 4 september 2018 door burgemeester  

en wethouders een aangevuld Eindverslag Inspraak en 

Overleg vastgesteld, waarin de ontbrekende inspraak- 

reactie (onder nr. 60) wel is opgenomen.

Het aangevulde Eindverslag Inspraak en Overleg ligt met 

ingang van donderdag 13 september 2018 ter inzage bij 

het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), 

Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op het 

eindverslag kan telefonisch een afspraak worden gemaakt 

bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk 

om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). 

Daarnaast is het plan te raadplegen op de website van de 

gemeente: www.tiel.nl.  

Kennisgeving Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning 

te verlenen.  Het betreft de wijziging van de omgevings-

vergunning van 15 augustus 2007 van GMB BioEnergie  

Tiel B.V., gelegen aan Simon Stevinstraat 2 a te Tiel.

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt digitaal gepubliceerd door 

de Provincie Gelderland op de landelijke website www.

overheid.nl. Daarnaast vindt publicatie plaats bij de 

gemeente Tiel op de wijze die gebruikelijk is bij deze 

gemeente.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen 

gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

• bij de gemeente Tiel bij het Omgevingsloket. Dit kan 

alleen op afspraak telefoon (0344) 637 167 of per e-mail 

naar: omgevingsloket@tiel.nl;

• bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie 

Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 

6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via 

wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer  

(024) 751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 13 september 

2018.

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage  

ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 

over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende 

zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de 

bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP 

Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het 

OLO-nummer  en/of het zaaknummer W.Z17.108184.02. 

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het 

ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer  

(024) 751 7700.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden 

ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen 

het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het 

uiteindelijke besluit.

                  Vergunningen 

Verleende evenementenvergunningen (burgemeester)

Stichting Evenementen KTSM, voor het organiseren  

van een braderie op zondag 16 september van 10.00  

tot 17.00 uur op Stationsplein, Dr. Schaepmanstraat,  

Pr. Beatrixlaan en Mr. Thorbeckestraat (verzenddatum  

7-9-2018). Voor een veilig verloop van de festiviteiten  

zullen bovengenoemde straten worden afgesloten voor 

voertuigen (kijk op www.tiel.nl voor het verkeersbesluit  

van 25 juli 2018, nr. VB2018002).

Stichting 4-Stromenland, voor het organiseren van het  

58e fruitcorso en andere evenementen in de periode van  

4 tot en met 17 september op diverse locaties in 

de gemeente Tiel (met name: Kalverbos, Veemarkt, 

Burgemeester Hasselmanplein, Het Taluud en het parcours) 

(verzenddatum: 3-9-2018). Voor een veilig verloop van de 

festiviteiten is een aantal verkeersmaatregelen getroffen. 

Verleende Apv vergunning (burgemeester)

Stichting Korenbeursplein, voor het organiseren van  

After corsoparty op het Korenbeursplein op 15 september 

van 15.00 tot 23.00 uur (verzenddatum: 4-9-2018).

U kunt deze besluiten inzien. Tegen deze besluiten is 

bezwaar mogelijk, zie hiervoor rubriek ‘Inzage en bezwaar’.

                  Overig 
  

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer 

wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie 

personen staan ingeschreven. Daarom is besloten deze 

personen uit te schrijven op dat adres:

M. Boekhorst, geboren 22-03-1988; K. Thijssen, geboren 

21-03-1986; L.W. Boekhorst, geboren 02-02-2014.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie hiervoor de rubriek 

‘Inzage en bezwaar’.

Collectes

Deze organisaties collecteren in de gemeente Tiel:

9-9 t/m 15-9: Stichting Prinses Beatrix Spierfonds;  

16-9 t/m 22-9: Nederlandse Nierstichting; 23-9 t/m  

29-9: Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

                  Inzage en bezwaar 

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende 

stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 

17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in 

het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor 

een toelichting op deze stukken en voor het inzien van 

verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het 

Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon:  

(0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl. 

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken.  

Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen 

zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van 

burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het 

college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen 

dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische 

Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over 

het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een 

voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er 

geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen 

zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt 

uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
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