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Onthulling ‘Levenslicht’ in Didam 
Op dinsdag 28 januari vond de onthulling van het tijdelijke Holocaustmonument 
‘Levenslicht’  plaats in Didam. 

Leerlingen van het Liemers College en leer-
lingen van bassischolen in Didam en Kilder 
legden stenen bij het lichtmonument en 
droegen gedichten voor. Elke steen staat 
voor een slachtoffer van de Holocaust. De 
heer Stevens vertelde het trieste verhaal 
van de joodse inwoners van Didam tijdens 
de oorlogsjaren. Allen die gedeporteerd 
werden, kwamen om in Auschwitz of So-
bibor. De heer Lenting, een inwoner van 
Didam, droeg een Joods gebed voor. Bur-
gemeester Peter de Baat vindt het heel 
waardevol dat we dit jaar in Montferland 
herdenken en vieren dat we 75 jaar na de 
Tweede Wereldoorlog samen leven. 

De Baat: “Het tijdelijke lichtmonument 
‘Levenslicht’ herinnert ons er allemaal aan 
dat we mens zijn, dat we elkaar als mensen 
blijven respecteren – ook als we met elkaar 
van mening verschillen – en bovenal dat 
we elkaar als gelijke behandelen.” 

Stimuleringsregeling voor het verwijderen 
van asbesthoudende daken
Lang zag het er uit dat vanaf eind 2024 asbestdaken verboden zouden zijn. Een 
verplichte verwijderingsplicht leek van toepassing. Echter, op 4 juni 2019 bepaal-
de de Eerste Kamer dat het verbod er voorlopig niet komt. 

Ondanks dat er geen verbod komt, stelt de 
gemeenteraad alsnog een stimuleringsle-
ning beschikbaar voor het verwijderen van 
asbesthoudende daken. Het geld wordt 
verstrekt in de vorm van een laagrentende 
lening. Eigenaren van asbestdaken worden 
op deze gestimuleerd om aan de slag te 
gaan met het vervangen van hun dak. 

Waarom verwijderen?
Het verbod bleef achterwege, maar de 
noodzaak om asbestdaken te verwijderen 
blijft bestaan. Door hun ouderdom zijn 
asbestdaken steeds meer onderhevig aan 
verwering. Hierdoor komen er steeds meer 
asbestvezels vrij in de omgeving terecht. 
Mensen kunnen worden blootgesteld en de 
vezels inademen. Dat brengt een risico voor 
de gezondheid met zich mee. Asbestvezels 
veroorzaken 85% van de gevallen van 
borstvlieskanker (mesothelioom). Deze 
kwaadaardige vorm van kanker wordt om 
die reden ook asbestkanker genoemd.

Naast het gezondheidsaspect is er spra-
ke van financiële onzekerheden waarmee 
een eigenaar te maken krijgt. Panden die 
niet verkoopbaar lijken, verzekeringsmaat-
schappijen die het pand duur of niet verze-
keren vanwege risico’s of banken die niet 
willen financieren. Incidenten kunnen tot 
kosten leiden voor de eigenaren van ter-
reinen waar asbest is terechtgekomen. Ei-
genaren zijn verplicht tot verwijdering van 
het asbest op eigen kosten, zelfs wanneer 

zij geen schuld hebben aan het ontstaan 
van deze situatie. Op openbare terreinen 
nemen gemeenten het opruimen vaak 
voor hun rekening. De kosten voor calami-
teiten bij brand en storm blijven bestaan.

Gebrek aan voldoende financiële middelen 
is bij eigenaren in bepaalde gevallen een 
probleem. Voor eigenaars die het geld niet 
op de plank hebben liggen biedt de Mont-
ferlandse lening een uitkomst. Het is mo-
gelijk om naast deze lening ook een lening 
voor het verduurzamen van het gebouw 
aan te vragen. Een dergelijke dubbele ver-
beterslag is toe te juichen.

Voor wie? 
De regeling is opgesteld voor particuliere 
huisbezitters, agrariërs en het midden- en 
kleinbedrijf.

Hoe? 
Kijk op www.montferland.info en ga naar 
‘Wonen en Leven’. Onder het kopje ‘Bou-
wen & Verbouwen’ staat de link ‘Stimule-
ringsregeling voor het verwijderen van as-
besthoudende daken’. 

Wethouder Oscar van Leeuwen in gesprek 
over aardgasvrij wonen
Komt u ook?
Op vrijdagmiddag 7 februari tussen 14.00 
en 15.30 uur gaat wethouder Oscar van 
Leeuwen in gesprek met een aantal in-
woners over energiezuinig en aardgasvrij 
wonen. Dit doen zij in het informatiepunt 
Wijk van Toekomst in de hal van zorgcen-
trum Meulenvelden in Didam. 

Nederland van het aardgas af
Zoals u wellicht misschien weet, wil de 
regering in 2050 alle woningen in Neder-
land aardgasvrij hebben. Dit betekent 
een andere manier van verwarmen. Nog 
niet duidelijk is welke warmtebron waar 
komt, een warmtepomp of een warmte-
net. Hiervoor moeten alle gemeenten in 
Nederland een Warmte Transitievisie eind 
2021 gereed hebben. Ook Montferland 
gaat hier mee aan de slag. Wethouder 
Van Leeuwen wil graag weten wat er bij 
mensen leeft en welke twijfels en ideeën 
zij hebben. Daarom is hij op 7 februari van 
14.00 uur tot 15.30 uur aanwezig in het in-
formatiepunt Wijk van de Toekomst in de 
hal Meulenvelden. Iedereen die in gesprek 
wil gaan of alleen wil toehoren is van har-
te welkom. 

Laat u inspireren: bezoek het huisje 
van de toekomst!
Tot 18 februari is het Huisje dagelijks te 
bezoeken van 9.00 tot 19.00 uur. Hier 
vertellen huurders, woningeigenaren en 
organisaties over hun mooie voorbeel-
den van energiezuinig wonen in hun wijk 
Hengstdal in Nijmegen en hoe ze dat sa-
men voor elkaar krijgen.

Huis in de wijk van de toekomst
In onze gemeente is de Bloemenbuurt in 
Didam door de provincie Gelderland aan-
gewezen als Wijk van de Toekomst. De ge-
meente Montferland en Plavei investeren 
flink om de wijk mooier en duurzamer te 
maken. Straten worden vernieuwd en het 
zal groener worden door de aanleg van 
een mooi groot park in de buurt. Onder-
deel van de vernieuwing is energiezuinig 
en duurzaam wonen. Naast de huurwo-
ningen gaat de gemeente ook koopwo-
ningen ondersteunen om energiezuiniger 
te worden. Aftrap hiervoor is gegeven 
tijdens een Energiemarkt op 28 janua-
ri. Tientallen geïnteresseerde bewoners 
kwamen een kijkje nemen op de informa-
tiemarkt.



Bericht uit uw dorp of wijk 

Gemeentelijke belastingen
Binnenkort worden de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen ver-
stuurd. Het kan zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekre-
gen. In dat geval heeft u zich vast aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn 
overheid. Dat waarderen wij enorm. In de Berichtenbox vindt u dan de digitale 
aanslag.

Voor het betalen  van de aanslag hebben we meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
• U kunt een betalingsregeling met ons treffen;
• Pinnen aan de balie van Burgerzaken tijdens de openingstijden;
• Via de QR-code op de aanslag;
• Via Idealbetaling op de aanslag;

Wij gaan er van uit dat de informatie op de aanslag juist is. Als dat niet zo is, bel ons 
dan even. Fouten herstellen wij namelijk graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u ons van tevoren bellen. Samen kijken we dan naar 
een oplossing. Dit scheelt u eventuele kosten voor juridische hulp. Ook wanneer u er 
voor zou kiezen om een bedrijf in te schakelen dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase met  
€ 10.000,- aangepast. Hierdoor betaald u ongeveer € 15,- per jaar minder OZB-be-
lasting en ongeveer € 50,- minder door aanpassing van het eigenwoningforfait. Bij 
inschakeling van een bureau zijn de minimale kosten € 254,- en deze kosten kunnen 
voor de gemeente oplopen tot boven de € 700,-. Dit geld kunnen wij als gemeente 
ook inzetten voor andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u helemaal niets en van tevoren bellen al hele-
maal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 (kies voor belastingen/WOZ). Wij beantwoor-
den uw vragen graag.

Zwerfafvalbrigade Didam:  
startbijeenkomst 12 februari
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) gaat in nauwe samenwerking met 
bewoners en de gemeente een Zwerfafval-
brigade opstarten. Een zwerfafvalbrigade 
is een nieuwe aanpak van zwerfafval, die in 
Montferland tot nu toe veel enthousiasme 
heeft geoogst. Geïnteresseerde inwoners 
zijn van harte welkom deel te nemen aan 
de startbijeenkomst.

Zwerfafvalbrigade
Een Zwerfafvalbrigade is een lokale groep 
met inwoners, die regelmatig zwerfafval 
in hun omgeving opruimt. Op deze manier 
draagt men niet alleen bij aan een schone-
re omgeving, maar ook een duidelijk sig-
naal naar de omgeving dat zwerfafval niet 
meer van deze tijd is. SLG faciliteert vrijwil-
ligers met hesjes, knijpers, handschoenen 
en vuilniszakken, organiseert afspraken 
met de gemeente over het afhalen opge-
haald zwerfafval en zorgt voor een handi-
ge Whatsapp-groep zodat men elkaar op 
de hoogte kan houden. 

Samen werken aan een aantrekkelijke 
omgeving
Het accent bij de Zwerfafvalbrigade ligt 
hierbij op een positief en een gezamen-
lijk resultaat: het is leuk om samen met 
buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, ie-
dereen kan het initiatief nemen en u doet 
alleen mee als u zin en tijd heeft. Zo is er 
snel resultaat en wordt de eigen omgeving 
al gauw veel aantrekkelijker! Dat werk pre-

ventief en stimuleert anderen om ook aan 
de slag te gaan; zo ontstaat een zwaan-
kleef-aan effect.

Startbijeenkomst in Didam
Woensdagavond 12 februari is van 19.30 tot 
21.00 uur een startbijeenkomst in het Al-
bertusgebouw in Didam (Raadhuisstraat 
3, 6942 BE Didam). Het concept zelfredza-
me zwerfafvalbrigades wordt dan toege-
licht. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

Heeft u vragen aan Stichting Landschaps-
beheer Gelderland? Neem dan contact op 
met Tijl Essens, t.essens@landschapsbe-
heergelderland.nl, 06-14135745 f kijk op 
https://landschapsbeheergelderland.nl/
zwerfafvalbrigades/.Beleidsregels Paarden bij evenementen 

(optochten) 
Op zondag 25 augustus 2019 vond een ongeluk plaats in de optocht bij de Ker-
mis Beek. Een tweetal paarden waren op hol geslagen en gingen er met een 
koets en inzittenden vandoor. Gelukkig raakte niemand gewond, maar het had 
anders kunnen aflopen. Paarden komen ook bij andere evenementen voor, zo-
als bij de intocht van Sinterklaas, slipjachten en endurance.

Naar aanleiding hiervan zijn beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn vooral 
opgesteld om verantwoord om te gaan met paarden bij evenementenoptochten. 
Waarbij er tijdig voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid.

De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een veilig en 
ordelijk verloop van een evenement. De burgemeester is verantwoordelijk voor het 
handhaven van de openbare orde en openbare veiligheid, en kan eisen stellen om 
de veiligheid rondom een evenement afdoende te waarborgen. Daarom zijn de ge-
noemde beleidsregels met betrekking tot de openbare veiligheid opgesteld, voor het 
gebruiken van paarden bij evenementen(optochten). 

Voornoemde regels worden door ons meegenomen in de afweging of een evenemen-
tenvergunning wordt verleend en/of hoe hierop wordt toegezien. Eén en ander is van-
zelfsprekend mede afhankelijk van het soort optocht c.q. evenement. Tenslotte wordt 
opgemerkt dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid mag worden. Van alle betrokken 
partijen mag worden verwacht dat ze zich dit bewust zijn en hiernaar handelen.

De beleidsregels zijn te vinden op onze website www.montferland.info, onder het 
kopje ‘Evenementen’.

Uitnodiging openbare ledenvergadering
Datum: maandag 17 februari 2020
Plaats: ’t Barghse Huus             
Aanvang: 19.30 uur
  
 Agenda 
 1.  Opening
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 3.  Goedkeuring verslag van 25 november 2019
 4.  Nieuwsbrief wijk- en kerngericht werken WKW nr. 11 en ontwikkelingen 2021
 5. Lopende zaken:
 a. Speelplekken Hangaarts en Rodingsveen
 b. De Bongerd 
 c. Hangaarts; belijning, onkruid, wortelopdruk, slijtage wegbedekking
 d. Meldingen openbare ruimte
 e. Waterafvoer, vuilophaaldienst, zwerfafval, groenvoorziening,  graffiti,
     ongediertebestrijding
 6. Wat verder ter tafel komt
 7.    Rondvraag  en sluiting

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Groeneweg te Zeddam, 7038 ED; het bouwen van een 

woonhuis (ontvangen 29-01-2020)
-  Heeghstraat 45 te Didam, 6942 PG; het verbouwen en 

uitbreiden van een voormalige boerderij (ontvangen 28-
01-2020)

-  Kasteellaan 39 te Beek, 7037 BB; het plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen 28-01-2020)

-  Montferland 1 te Zeddam, 7038 EB; het gebruik van het 

hotel in verband met brandveiligheid (ontvangen 24-01-
2020)

-  Past van Angerenstraat 33 te Beek, 7037 AJ; het vervan-
gen van de gevelbekleding op de 1e verdieping (ontvan-
gen 25-01-2020)



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
-  St. Jansgildestraat 52 te Beek, 7037 AX; het wijzigen 

van gebruik van horeca naar wonen (ontvangen 29-01-
2020)

-  Wilhelminastraat 97 en 99 te Didam, 6942; het bouwen 
van een 2-onder-1-kap woning (ontvangen 27-01-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Peppel 34 te Didam, 6941 XS; het verwijderen van as-

best (verzonden 24-01-2020)
-  Kerkweg 20 te Zeddam, 7038 CG; het verwijderen van 

asbest (verzonden 28-01-2020)
-  Muntwal 5 t/m 23 te ’s-Heerenberg, 7041 AA; het verwij-

deren van asbest (verzonden 27-01-2020)

Aanvaarding melding sloopvoornemen met  
voorwaarde
-  Anjerstraat 9 te Zeddam, 7038 BK; het verwijderen van 

asbest (verzonden 27-01-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Braamtseweg 8 te Kilder, 7035 CT; het slopen van 2 klei-

ne schuren en verwijderen van asbest (verzonden 27-01-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Leppestraat 2 te Azewijn, 7045 AD; het verbouwen van 

het café van het Aschwinhuus (verzonden 28-01-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Schoolstraat 31 te Beek, 7037 AS; het verplaatsen van 

een antennemast (verzonden 28-01-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

Tijdelijke verleende omgevingsvergunning, activitei-
ten bouwen en handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening (De omgevingsvergunning wordt 
verleend voor een periode van 7 jaar)
-  Goudsbloemstraat/Begoniastraat/Lockhorstpark te 

Didam, 6942; het plaatsen van 3 gierzwaluwtillen (ver-
zonden 29-01-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken 
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-

ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het 
parkeren en opladen van elektrische motovoertuigen, 
door middel van:

Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van Sint Jansgildestraat 52 te 
Beek.

Inzage en informatie: 16-01-2020 tot en met 27-02-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en gelet op artikelen 2.30 eerste lid en 2.31a eerste lid van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
en artikel 5.10 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) besloten hebben de volgende vergunning te 
wijzigen:

de nu geldende omgevingsvergunning van 19 juni 2018 met 
kenmerk 20180169/18uit02775 voor V.o.f. Keurntjes-Pe-
ters aan de Korenweg 5 A in Didam voor het in werking 
hebben van een varkenshouderij te wijzigen door aan 
deze vergunning extra voorschriften te verbinden die zijn 
opgenomen in het onderdeel “Voorschriften milieu”.

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbesluit zijn geen 
zienswijzen ingediend, het definitieve besluit wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

Rechtsmiddel: beroep bij Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Beschikking ambtshalve wijziging  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en gelet op artikelen 2.30 eerste lid en 2.31a eerste lid van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
en artikel 5.10 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) besloten hebben de volgende vergunning te 
wijzigen:

De nu geldende omgevingsvergunning van 14 novem-
ber 2017 voor de inrichting aan de Hoeveslag 9 te Didam 
voor het in werking hebben van een vleesvarkenhouderij 
te wijzigen door aan deze vergunning extra voorschriften 
te verbinden die zijn opgenomen in het onderdeel “Voor-
schriften milieu”; 
de documenten: ”2019-10-02 Info n.a.v. verzoek BBT Con-
clusies” en  “2019-10-02 Geurbeheersplan”
onderdeel uit te laten maken van het besluit.

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbesluit zijn geen 
zienswijzen ingediend, het definitieve besluit wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

Rechtsmiddel: beroep bij Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

 APV / Bijzondere wetten
Evenement : Paasloop
Datum : 13 april 2020
Locatie : Start/finish Zuiderstraat 12 Kilder
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 

op 13 april 2020 van 09.00 tot 13.00 
uur. Kruising Zuiderstraat- Beekse-
weg; kruising Sportlaan-Zuiderstraat; 
kruising Sportlaan-Bergastraat;                       
kruising Bergastraat-Hamalandstraat

Verzonden : 24 januari 2020
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Dodenherdenking
Datum : 4 mei 2020
Locatie/Route :  Start Gerrit Varwijkplein via Beneden-

dorpsstraat en Bovendorpsstraat naar 
Monument

Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 
op 4 mei 2020 van 19.00 tot 20.30 uur: 
Bovendorpsstraat vanaf de Groene-
weg tot de Beekseweg Zeddam

Verzonden      : 29 januari 2020
Rechtsmiddel  : bezwaar


