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G emeentenieuws

Afvalinzameling verandert
Met ingang van 1 januari 2020 vinden er veranderingen plaats in de dagen waarop
het huishoudelijk afval wordt ingezameld. De grootste wijziging is het 1x per 4 weken inzamelen van het restafval in plaats van 1x per 3 weken.
Raadpleeg voor de dag waarop bij u het
GFT-afval tweewekelijks en het restafval vierwekelijks wordt ingezameld uw
persoonlijke afvalkalender voor 2020 op
www.montferland.info/afvalwijzer.

We kunnen u ook een geprinte versie van
de afvalkalender voor uw adres toezenden.
Neem hiervoor contact op met de gemeente via t. (0316) 291 391.

Agenda
Politieke Avond Montferland (PAM) 9
januari (Gouden Handen te ’s-Heerenberg)
18.30-19.20 uur: Inloop en interactie tussen
inwoners en raadsleden in de hal
Agenda parallelsessies in de raadzaal en in
de ‘kleine zaal’:

Het is ook mogelijk om uw inspreekbijdrage
vooraf te e-mailen naar de griffie. De griffie
brengt uw inspreekbijdrage vervolgens onder de aandacht van de raadsleden.

Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenuur voor vragen
van de raad aan het college (beeldvormende/oordeelsvormende sessies)
19.30-20.10 uur: Raadsvoorstel toekomstvisie en opdrachten VNOG
20.15-20.55 uur: Raadsvoorstel integraal
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Na deze sessies vindt in de raadzaal de
raadsvergadering plaats. De agenda is als
volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.	Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.	Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied herziening Doetinchemseweg 11
in Kilder
6.	
Raadsvoorstel vaststellen Bomenbeleidsplan
7.	Raadsvoorstel wijziging GR Reinigingsdienst de Liemers
8.	Raadsvoorstel budget implementatie
Omgevingswet
9.	
Raadsvoorstel toekomstvisie en opdrachten VNOG
10. Sluiting

Kleine zaal (beeldvormende sessies)
19.30-20.10 uur: Raadsvoorstel heroriëntatie Wijk- en kerngericht werken
20.15-20.55 uur: Raadsvoorstel uitvoering
motie welzijnsinstellingen (Welcom)
Wilt u meepraten tijdens een beeldvormende sessie?
De gemeenteraad nodigt inwoners van
harte uit om tijdens beeldvormende sessies mee te praten. Wilt u meepraten?
Neem dan contact op met de griffie:
griffie@montferland.info of telefonisch
via 0316-291378.

PAM Raadsvergadering
Start: 21.00 uur

Informatieavond zonne-energie, maar niet
op je eigen dak
Het laatste deel van het project Diemse
Zon start in april 2020. Er zijn nog enkele certificaten beschikbaar!
De Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal organiseert op 15 januari
aanstaande om 19.30 uur op het gemeentehuis Bergvredestraat 10 in Didam een
informatieavond over het project Diemse
Zon Dak 3.
Afgelopen juli bouwde de energiecoöperatie op twee appartementen van woningcorporatie Plavei een collectief zonnedak.
Voor 35 deelnemers zijn er 339 zonnepanelen gelegd. Mensen die zelf geen geschikt dak hebben kunnen nu toch eigen
duurzame energie opwekken. In 2020 wil
de energiecoöperatie nog een dak van Plavei aan de Lockhorststraat in Didam van
zonnepanelen voorzien. Hierna bekijkt de
energiecoöperatie of er in de andere kernen
van Montferland projecten gestart kunnen
worden.
Hoe werkt het
Deelnemers die meedoen met ‘Diemse
Zon!’ krijgen in ruil voor het aantal certificaten/panelen jaarlijks een teruggave van
de energiebelasting over de energie die
hun panelen in de totale zonne-installatie
hebben opgebracht. Dit recht op teruggave
wordt door de overheid 15 jaar gegarandeerd. Hiermee wordt de terugverdientijd
van certificaten van een postcoderoosproject vergelijkbaar met panelen op eigen
dak. Deelnemers moeten wel in hetzelfde
postcodegebied (6942) of aangrenzende
4-cijferige postcodegebied wonen als het
collectieve dak is gelegen.
U kunt 1 of meerdere certificaten op het
dak van het appartementengebouw aan
de Lockhorststraat afnemen. Een certi-

Zonnepanelen Diemse Zon! appartementengebouw Singel 64 Didam.

ficaat kost €250,-, u bespaart hiermee
circa €26,- per jaar op de energiekosten.
Daarnaast deelt u per certificaat mee in
de winst van het project. Het project wordt
naar verwachting in april gerealiseerd.
Eerst moeten dan wel alle certificaten zijn
verkocht. Er hebben zich al verschillende
geïnteresseerden gemeld.

Waarom deelnemen aan Diemse Zon!
We vroegen dit aan deelnemer Arno Polman. Arno geeft aan dat zijn dak niet geschikt is voor zonnepanelen, toch wil hij
graag verduurzamen en de energiekosten
verminderen. “Mooi dat je op een collectief
zonnedak dan toch je eigen energie kunt
opwekken.”
Ook Theo Tinneveld is enthousiast over
Diemse Zon! “Ik heb zelf geen ruimte op
het dak. Een collectief dak is voor mij daarom ideaal. De EMK regelt alles en nu ik
klant bij AGEM ben geworden, regelen zij
ook de verrekening van de energiebelasting voor mij. Duurzame energie opwekken
zonder gedoe.”
Vanaf nu kan iedereen zich vrijblijvend inschrijven op de website van de energiecoöperatie; www.montferlandklimaatneutraal.nl. Hier staat ook meer informatie
over het project.

Ter inzage legging afwegingskader windenergie en zonne-energie
(Ruimte voor Duurzame Energie)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 8 januari 2020
gedurende 6 weken ter inzage ligt het ontwerp ‘afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie’.
De gemeente Montferland heeft samen
met de andere Achterhoekse gemeenten
de ambitie om in 2030 energieneutraal
zijn. Dit betekent dat we naast energie
besparen ook zelf onze energie duurzaam
moeten gaan opwekken. De gemeente wil
graag samen met haar inwoners, bedrijven
en instellingen werken aan een duurzame
energiehuishouding voor de toekomst.
Het afwegingskader heeft als doel om te
zorgen voor een juiste ruimtelijke en maat-

schappelijke inpassing van grootschalige
projecten van windenergie en zonne-energie in de gemeente. Het kader biedt enerzijds bescherming voor inwoners, landschap en natuur en anderzijds duidelijkheid
en ruimte voor initiatieven die bijdragen
aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De voorwaarden die in het
kader worden gesteld zijn een aanvulling
op de bestaande wettelijke procedures en
regelgeving voor het ontwikkelen van een

windenergie- dan wel zonne-energieproject. Het ontwerp afwegingskader ligt
vanaf bovengenoemde datum zowel ter
inzage bij de receptie van het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Didam) als bij
de receptie van de locatie Gouden Handen

(Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg). Het
beleidskader is tevens te raadplegen op
de website. Gedurende zes weken kunnen
belanghebbenden het ontwerp inkijken
en indien gewenst hierover een zienswijze
indienen.

Er vinden daarnaast twee informatiemarkten over het afwegingskader plaats:
•	Dinsdag 14 januari (19.30-21.00 uur) in de centrale hal van het gemeentehuis
in Didam.
•	Donderdag 16 januari (19.30-21.00 uur) in De Heren van Aswin, Leppestraat
2 te Azewijn.
Voor beide informatiemarkten geldt dat u vrij kunt binnenlopen van 19.30 tot
21.00 uur.
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Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Vaststelling Structuurvisie DocksNLD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2019 de Structuurvisie DocksNLD heeft vastgesteld.
De structuurvisie voorziet in een visie op het ruimtelijk beleid van de uitbreiding van het bedrijventerrein DocksNLD
in ’s-Heerenberg in oostelijke richting.
De structuurvisie is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam. Via www.
montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl is de
structuurvisie digitaal te raadplegen. Op laatst genoemde
website selecteert u de optie ‘Plannen zoeken’, waarna u
het document oproept door het volgende planidentificatienummer in te voeren: NL.IMRO.1955.svlgshbbdrdocksnld-va01.
Tegen de vaststelling van de Structuurvisie staat geen
mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
•	Goudsbloemstraat/Begoniastraat/Lockhorstpark te
Didam, 6942; het plaatsen van 3 gierzwaluwtillen (ontvangen 19-12-2019)
•	Hoofdstraat 36 te Kilder, 7035 AM; het renoveren en
aanpassen van een schuur (ontvangen 23-12-2019)
•	Koningsweg te Didam, 6942; het bouwen van een woning (ontvangen 23-12-2019)
•	Loilderhofweg 9 te Didam, 6941 RW; het gedeeltelijk
herbouwen van een bijgebouw (ontvangen 22-12-2019)
•	Slinkhoek Leppestraat te Azewijn, 7045; het oprichten
van een woning (ontvangen 20-12-2019)
Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op
locatie Didam, Bergvredestraat 10.
Verleende omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•	Oude Doetinchemseweg 55 te ’s-Heerenberg, 7041 DB;
het plaatsen van een aanbouw aan de linkerzijde van
de woning (verzonden 20-12-2019). Rechtsmiddel: bezwaar
VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendmaking genoemde stukken
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch
contact met ons op te nemen en een afspraak te maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen.
BENT U HET NIET EENS MET EEN
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen.
We nemen samen met u het besluit door.
Als we er niet uitkomen, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen
bij de gemeente of een beroepschrift bij
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).

APV

Openbare orde

Afwijking sluitingstijd
Datum
: 26-12-2019 (de nacht van 26 op 27 december 2019)
Locatie
: Dijksestraat 52 te Didam, 6942 GD
Sluitingstijd : 04.00 uur
Verzonden
: 20-12-2019
Rechtsmiddel : bezwaar

Rampbestrijdingsplan Mainfreight ’s-Heerenberg.
Algemeen
De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr) geven de Veiligheidsregio (VNOG) de verplichting tot het maken van rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6.1
van het Bvr.

Verleende vergunning
Evenement : Carnavalsoptocht
Datum
: 16 februari 2020
Locatie
: opstellen Zeddamseweg tussen rotonde
en afslag Boskant Kilder
Route
: De volgende route wordt gevolgd en afgesloten: Zeddamseweg - Hoofdstraat - Zinderberg - Wijdeveld - Groeneweg - Capt.
Goodwinstraat - Dr Ariensstraat - Molenweg - Lindeboom - Rozenpas - Hagelkruis
- Molenweg - Rozenpas - Doetinchemseweg - Hoofdstraat - Past. Bluemersstraat
- Van Marlestraat - Schoolstraat - Hamalandstraat - Bergastraat - Sportlaan Zuiderstraat – Beekseweg.
Verzonden
: 23-12-2019
Rechtsmiddel : bezwaar

Rampbestrijdingsplan Mainfreight
Mainfreight ’s-Heerenberg voldoet hieraan en voor dit bedrijf heeft de VNOG een rampbestrijdingsplan opgesteld,
met als doel om goed voorbereid te zijn op eventuele incidenten bij dit bedrijf. Voor dit rampbestrijdingsplan is
gebruik gemaakt van realistische scenario’s, zodat het
merendeel van de impactgebieden die zich bij een groot
incident kunnen voordoen in dit plan zijn meegenomen.
Ook zijn effecten van risico’s die zich buiten het bedrijf
kunnen voordoen (bijvoorbeeld overstroming) verwerkt
in dit rampbestrijdingsplan.

: Carnavalsoptocht
: 22 februari 2020
: Start/einde Aschwinhuus Leppestraat 2
Azewijn
Route
: 1. Ten tijde van het evenement zal de route worden afgesloten voor doorgaand
verkeer.
2. 
De volgende route wordt gevolgd:
Brummelhof - Pastoor Meursstraat Aswinstraat - Uiverstraat - Op den Dam
- Pastoor Meursstraat - Laakweg - Marssestraat - Leppestraat. Ontbinden bij
het dorpshuis Aschwinhuus.
Verzonden
: 24-12-2019
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement
Datum
Locatie

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 degene 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 bestuursorgaan. Meestal is dat het college van
burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of de raad)
van de gemeente Montferland. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op de dag
nadat het besluit op de wettelijk voorgeschreven 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 besluit en de gronden van het bezwaar.
BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de bekendmaking genoemde rechter. De termijn van indie-

Terinzagelegging
Het rampbestrijdingsplan Mainfreight ligt met ingang
van 16 december 2019 gedurende zes weken, tot 3 februari 2020, ter inzage op het gemeentehuis Montferland,
Bergvredestraat 10 in Didam. In deze periode kunnen belanghebbenden het concept inkijken en indien gewenst
hierover een zienswijze indienen. Deze zienswijze kunt u
indienen bij:
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Afdeling Risicobeheersing
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met
de VNOG, afdeling Risicobeheersing, via telefoonnummer
088-310 4000.

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 besluit en de gronden van het beroep.
VERZOEK VOORLOPIGE
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening getroffen worden. U

kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders
de in de bekendmaking genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 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 handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

