10
3 maart
2020

G emeentenieuws

Diamanten huwelijk voor echtpaar Wiendels-Mennings
Afgelopen donderdag ging locoburgemeester Wim Sinderdinck met zijn echtgenote op bezoek bij het echtpaar Wiendels-Mennings in Didam om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Meneer en mevrouw Wiendels-Mennings
zijn beiden geboren en getogen in Didam.
Temidden van hun zoon en schoondochter vertellen ze trots over hun woonplaats
‘Diem’, waar zij elkaar jaren geleden op de
kermis hebben ontmoet en hun zoon en
dochter hebben grootgebracht. Samen
hebben zij jarenlang een eigen winkel gehad aan de Spoorstraat in Didam; Tonnie
Wiendels Electro. Daarnaast heeft meneer
Wiendels 17 jaar lang in de gemeenteraad
gezeten. Inmiddels is de elektrowinkel

overgenomen en geniet het echtpaar van
elkaar, van hun vrije tijd en hun 4 kleinkinderen en achterkleinkind. Mevrouw Wiendels gaat twee ochtenden per week naar
de Welcom om te genieten van de gezelligheid, een kop koffie en een potje jokeren.
Meneer Wiendels speelde tot kort regelmatig fanatiek biljart.
Afgelopen zaterdag heeft het bruidspaar
een feest georganiseerd voor familie en
vrienden in Gasterij De Harmonie in Didam
om hun 60-jarig huwelijk groots te vieren.

Start werkzaamheden Fase 4 Centrumplan Didam
Parkeren bij de kerk
Om de werkzaamheden aan fase 4, parkeren bij de kerk, te kunnen uitvoeren en de
herinrichting te realiseren wordt in week
10 (vanaf 2 maart) begonnen met het verwijderen van 23 bomen aan en om het parkeerterrein bij de kerk in Didam. In het najaar worden 10 nieuwe bomen geplant met
de juiste ondergrondse groeivoorzieningen,
in royale plantenvakken. Deze plantenvakken worden voorzien van kleurrijke prairiebeplanting.
De uitvoeringswerkzaamheden van aanne-

mer Roelofs voor fase 4 starten begin april.
Bewuste groene keuze
In het hele centrumplan worden er 20 bomen meer dan voorheen teruggeplaatst,
voor meer groen in het centrumgebied.
Meer groen was ook een veel gehoorde
wens van de inwoners bij de inloopmomenten voor het Centrumplan Didam.
Er is dus bewust gekozen voor meer groen
om te zorgen voor biodiversiteit, verkoeling
op warme dagen en een recreatieve- en
ruimtelijke aanblik. Want het centrum van

NK wielrennen voor bedrijven opnieuw in
Montferland
Na een zeer succesvolle eerste editie van het NK wielrennen voor bedrijven in 2019,
wordt dit bijzondere evenement in 2020 opnieuw verreden. Namelijk op zondag 17
mei. Dit gebeurt wederom in Montferland, waar gebruik wordt gemaakt van het
schitterende heuvelachtige parkoers tussen ‘s-Heerenberg, Zeddam en Beek.
Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen
voor bedrijfsteams. Zij rijden een Cyclo in
de ochtend en een ploegentijdrit in de middag, óf een toertocht in de ochtend en een
ploegentijdrit in de middag. Elke sportieve
fietser kan zijn of haar hart dus ophalen.
De combi Cyclo-Ploegentijdrit bepaalt
welk bedrijfsteam officieel KNWU Nederlands Kampioen voor bedrijven wordt. De
toertocht - ploegentijdrit combi telt mee
voor het NK Duurzame Mobiliteit, dat
wordt gewonnen door het bedrijf waarvan
de deelnemers de meeste kilometers hebben afgelegd.
Het evenement is een mooie kans op een
unieke beleving voor personeel of relaties
van bedrijven, en tegelijk een serieuze sportieve uitdaging. De Cyclo is 103 km lang en
de toertocht wordt in verschillende afstanden aangeboden. De afsluitende ploegen-

tijdrit van 15 km zal velen serieus pijn in de
benen bezorgen.
Naast het rijden op het schitterende heuvelachtige parkoers met motorbegeleiding, is er veel te doen rondom het fietsen.
Alle teams krijgen een eigen tafel in de
VIP-tenten, de catering is uitgebreid en op
het Finish Festival wordt een wielercafé
gehouden met verschillende prominenten
als gast. Start en finish zijn bij Specialized
en er is dan ook een mooie bike expo bij
het Finish Festival. De Specialized teams
waren in 2019 de grote winnaars, maar zij
krijgen in 2020 geduchte concurrentie. Al
bijna de 30 teams meldden zich inmiddels
aan. Wie nog mee wil doen aan dit unieke
evenement kan dus beter niet al te lang
wachten met inschrijven. Wie gaat er dit
jaar in het rood-wit-blauw vandoor?
Informatie en inschrijvingen:
www.nkwielrennenbedrijven.nl

Didam moet aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers. De beplanting (struiken, bloemen) en bomen dragen daar ook
aan bij.
Hieronder een overzicht van groen in het
hele plan:
- huidig aantal bomen: 180 stuks
- te handhaven bomen: 77 stuks
- te rooien bomen: 103 stuks
- nieuw te planten bomen: 123 stuks
Voor meer informatie zie ook:
www.montferland.info/centrumplan.

Gemeentelijke belastingen

Begin februari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Het kan
zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekregen. 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? Bel ons dan van te
voren even. Samen kijken we dan of u misschien gelijk heeft. Dit scheelt u eventuele
kosten voor juridische hulp en ook de gemeente scheelt dit geld. 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-belasting en ongeveer € 50,- minder
door aanpassing van het eigenwoningforfait. Bij inschakeling van een bureau zijn
de minimale kosten € 261,- 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 te voren bellen al
helemaal niet. Belt u ons via 0316-291 391
(kies voor belastingen/WOZ). Wij beantwoorden uw vragen graag.

CONTACT: Bergvredestraat 10 6942 GK Didam T (0316) 291 391 I www.montferland.info E gemeente@montferland.info
Service en meldpunt: Openbare Werken: (0316) 291 391 - Afval-infolijn: (0316) 595 555 - Drukriolering: (0314) 667 992 •
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Activiteiten- overzicht
Maart 2020
28 en 29 maart

Bevrijdingsconcert KNA. Door KNA in Zeddam in Hotel
Ruimzicht. Aanvangstijd 28 maart 20.00 uur.
Aanvangstijd 29 maart 14.00 uur.

29 maart

Openingsfestiviteit 75 jaar vrijheid in de Achterhoek. Aan de
Anholtseweg 8 in Dinxperlo door alle Achterhoekse gemeenten.
Aanvang: 11.00 uur met (gratis) brunch tot 13.00 uur. Ook zijn er
optredens tot 16.00 uur. Na 16.00 uur zijn er tot circa 23.00 uur
diverse foodtrucks en o.a. Boh Foi Toch. Iedereen is welkom.
April 2020

1 april

Video Tele Conference. Het doorgeven van vrijheid in woorden
tussen burgemeesters van Montferland, Oude IJsselstreek, Doetinchem, Emmerich (D), Honorair Consul Kleve (D) en Consul Generaal Min. BuZaken Düsseldorf, Peter Schuurman.Vanaf 16.00
uur live te volgen via www.omroepgelderland.nl. St. Herdenken
bevrijding Bergh

1 april

Bevrijdingsconcert Kilder. Door Oranje comité, Stichting
't Kelrehuus, muziekvereniging St Jan. Aanvangstijd 20.00 uur

3 april

Herdenking bij monument. Door Oranje Comité Didam om
10.00 uur.

4 april

Een stoet van militairen voertuigen vanuit ’s-Heerenberg naar
Nieuw-Dijk, Didam en Loil. Door oranje comité Didam, tijdstip
volgt nog.

3, 4 en 5 april

Pop-up musea. Scholen van Beek, Braamt, Zeddam, Kilder,
‘s-Heerenberg en Azewijn exposeren in het Rabobank gebouw in
‘s-Heerenberg. Feestelijke Opening 3 april 19.30 uur

3, 4 en 5 april

Bivak en diverse activiteiten in en om 's-Heerenberg.
Door St. Herdenken bevrijding Bergh. Bekijk het programma op
stichtingherdenkenbevrijdingbergh.nl.

4 april

Vrijheidsfeest 75 jaar vrijheid Montferland. Locatie: Gildehuis
in Beek door Verenigingen Beek en Loerbeek.
14.00 uur historische wandelroute en aansluitend vrijheidsfeest

15 april

Pop-up musea. In Meulenvelden Didam. De Expeditie,
Het Liemers College, en De Oudheidkundige Vereniging Didam
in samenwerking met Het KinderKunstMuseum tonen hier een
gezamenlijke expositie over Vrijheid. Van 15 april t/m 16 mei.
Feestelijke Opening op 15 april om 15:00 uur

27 april

Senioren vertellen verhalen aan kinderen over hun ervaringen
en belevenissen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
Dit doen ze met behulp van foto’s. Van 27 april t/m 8 mei.
Locatie: Hof van Varwijk en Huize Sydehem in Zeddam.

Zie voor ook de website: www.montferland.info/vrijheid.

Cursus voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of verslavingsproblematiek
Op dinsdag 7 april a.s. starten GGNet Preventie en Iris in de Buurt met een KOPP
doe- en praatgroep (8-12 jaar) en zal plaatsvinden in Didam bij Stichting Welcom.
De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag van 15:30 tot 17:00uur. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten.
In de KOPP-groep wordt op begrijpelijke
wijze aandacht besteed aan thema’s als:
ziekte van de ouder, gevoelens, geheimen, opkomen voor jezelf, enzovoort. In

de groep wordt van alles gedaan, zoals:
tekenen, schilderen, spelen en praten. Ouders worden bij de cursus betrokken door
een ouderavond. Na aanmelding vindt een
kennismakingsgesprek plaats.
Kinderen van ouders met psychiatrische of
verslavingsproblemen begrijpen vaak niet

wat er met hun ouder(s) aan de hand is.
Hierdoor kunnen ze met hun gevoelens in
de knoop komen te zitten, wat zich ook in
lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn
of hoofdpijn, kan uiten. Sommige kinderen
gaan zichzelf de schuld geven, of proberen
al op jonge leeftijd zorgen of taken in het
huishouden over te nemen. Veel kinderen
en jongeren denken hierbij de enige te zijn
met zo’n bijzondere vader of moeder.

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Aanmelden kan vanaf nu.
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met: het secretariaat van GGNet preventie; Telefoon: (088)
933 11 80 of E-mail: preventie@ggnet.nl

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
herziening woonregels”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 20 februari 2020 het bestemmingsplan
“Buitengebied, herziening woonregels” heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening woonregels” voorziet in een toevoeging van de begrippen ‘wonen’
en ‘huishouden’ aan de regels van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. Hiermee kunnen intensievere
vormen van bewoning van een woning in het buitengebied worden gereguleerd.
Het (t.o.v. het ontwerp ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 5 maart 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is
tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad

heeft kenbaar gemaakt;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags
na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen
de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Didam, 3 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Montferland.

Burgerzaken

Regeling briefadres gemeente Montferland 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Montferland, gelet op de artikelen 1.1, 2.23,
2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet
basisregistratie personen (Wet BRP), artikel 29 van
het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de
artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie
personen (Regeling BRP), artikel 4:84 van de Algemene
wet bestuursrecht, de circulaire BRP en briefadres van de

minister van BZK van 18 oktober 2016, de circulaire Adresonderzoek BRP van 1 november 2018 en het Protocol
voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers
in geval van vermissing (NVVB-2016);
overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel
vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van
het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen
zonder woonadres, te registreren op een briefadres;
besluit vast te stellen:
Regeling briefadres gemeente Montferland 2020
Artikel 1 Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde
geschriften in ontvangst worden genomen (artikel
1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de
overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften
of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel
2.45, lid 3 Wet BRP);
b. briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie
Personen of rechtspersoon bij wie het briefadres wordt
gehouden (artikel 1.1, onder r Wet BRP);
c. briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie
Personen die een briefadres houdt;

Openbare be kendmakingen - ver volg
d. gezinshuishouden:
1. twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan
of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);
2. twee personen die door het overleggen van een
door een notaris opgemaakt samenlevingscontract
hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke
huishouding voeren, met of zonder kind(eren);
3. een alleenstaande ouder met kind(eren).
Artikel 2 Redenen briefadres
Redenen voor een briefadres zijn:
1. het ontbreken van een woonadres vanwege:
a. dak- of thuisloosheid;
b. korte overbrugging tussen twee woonadressen;
c. de uitoefening van een ambulant beroep;
d. kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar
ten hoogste twee derden van de tijd;
e. korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en
beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven
in Nederland heeft;
f. het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde
personen;
g. langdurig vermiste persoon;
2.	verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);
3.	verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3
en 4 van de Wet BRP;
4.	verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat
woonadres naar het oordeel van de burgemeester om
veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de
Wet BRP).
Artikel 3 voorwaarden
1.	De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het
briefadres zich bevindt.
2.	De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.
3.	Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid
wordt in ieder geval verstaan:
a. een geldig identiteitsbewijs;
b. de schriftelijke verklaring van de aangever met reden
voor de aangifte en de te verwachten periode dat
het briefadres noodzakelijk is;
c. een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en
een schriftelijke verklaring van instemming van de
briefadresgever;
d. een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond
van artikel 2, lid 1.
4.	Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel
2, lid 4, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van
een woonadres niet wenselijk is.
5.	Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel
2, lid 1 onder f en g, dient de noodzakelijkheid te blijken
uit een onderliggend dossier.
6.	De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een
gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming
geven een briefadres te houden.
7.	Lid 6 van dit artikel is niet van toepassing indien de
briefadresgever het college van burgemeester en wethouders betreft of een door dit college aangewezen
rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 onder b van de
Wet BRP.
Artikel 4 Volledige aangifte
1.	De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens,
zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3, zijn ingeleverd.
2.	Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de
aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien
dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog
aan te vullen.

3.	Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid
bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op
verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd
worden met veertien dagen.
4.	Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt
aan de aangifte geen gevolg gegeven.
Artikel 5 Weigeringsgronden
Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te
worden op een briefadres, indien:
a.	de aangever een woonadres heeft, tenzij hij in de situatie verkeert zoals beschreven in artikel 2, lid onder f en
lid 4;
b.	de aangever langer dan acht maanden gedurende één
jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve
varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland
heeft.
c.	de aangever beroepshalve varend is op een schip dat
zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee
jaar in het buitenland verblijft;
d.	er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de
briefadresgever;
e.	het briefadres een adres betreft waarop reeds aan
twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of
een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend met inachtneming van de uitzonderingen bedoeld in artikel 3, lid 7
f.	het briefadres wordt/is aangevraagd om permanente
bewoning van recreatiewoning of op een camping
mogelijk te maken.
Artikel 6 Termijn briefadres
1.	In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b,
mag een briefadres worden gekozen voor de duur van
maximaal drie maanden. Deze termijn kan telkens met
drie maanden worden verlengd.
2.	In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d en e
mag een briefadres worden gekozen voor de duur van
maximaal de periode dat aangever buiten Nederland
zal verblijven.
3.	Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen aangifte heeft
gedaan van een woonadres, wordt door de aangever
een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.
4.	In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 4 mag een
briefadres worden verleend voor de duur die de burgemeester noodzakelijk acht.
5.	De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt
beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.
6.	Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot
en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres
betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden
om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde
verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij
zijn nieuwe adres heeft.
7.	Blijft de aanvraag voor verlenging van het briefadres
achterwege, of wordt na afloop van de beide termijnen
geen aangifte van adreswijziging gedaan, dan start de
gemeente Montferland een adresonderzoek, met als
uiterste mogelijkheid opschorting van de persoonsgegevens naar de RNI.
Artikel 7 Bestuurlijke boete
1.	Onverminderd het gestelde in artikel 2 tot en met 6 is
de zowel de briefadresgever als de briefadresnemer
verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die
van belang zijn voor de registratie van het briefadres.
2.	De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon
3.	Aan degene die niet voldoet aan verplichting als bedoeld in eerste lid kan een bestuurlijke boete worden

opgelegd van ten hoogste 325 euro.
Artikel 8 Hardheidsclausule
Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte
toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden
tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het
bepaalde in deze regeling.
Artikel 9 Controle
De gemeente Montferland voert ten minste eenmaal
per jaar een controle uit op alle briefadreshouders en
briefadresgevers. Beiden zijn gehouden hieraan volledige
medewerking te verlenen en de gevraagde inlichtingen
binnen de gevraagde termijn te verstrekken.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de
dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt
gepubliceerd.
Artikel 11 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres
gemeente Montferland 2020.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-02-2020
de secretaris,
de burgemeester,

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Botteramstraatje 1 te Wijnbergen, 7048 AK ; het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 26-02-2020)
- Kad. bek. Zeddam, sectie E nr. 2625, 7038; het herijken
van het oorlogsmonument Paasberg (ontvangen 2502-2020)
- Loilderhofweg 15 te Didam, 6941 RX; het vervangen van
het dak van de varkensschuur (ontvangen 23-02-2020)
- Loolaan 3 te Kilder, 7035 DB; het bouwen van een tuinhuisje (ontvangen 26-02-2020)
- Melkweg 1 te Beek, 7037 CN; het kappen van 12 berken
(ontvangen 21-02-2020)
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.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- De Pontilaan 14 te Didam, 6942 HL; het verwijderen van
asbest (verzonden 21-02-2020)
- Maria van Nassaulaan 88 te ’s-Heerenberg, 7041 EC;
het saneren van vloerzeil in de keuken (verzonden 2102-2020)
- Vincwijcweg 18 te Didam, 6941 RG; het verwijderen van
asbest (verzonden 24-02-2020)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
- Hooglandseweg 14 te Braamt, 7047 CP ; het plaatsen
van een carport (verzonden 27-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren
- St. Isidorusstraat 15b te Stokkum, 7039 CW; het aanplanten van landschappelijke beplanting (verzonden
27-02-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- De Hucht 50 te ’s-Heerenberg, 7041 JM; het oprichten
van een schoonheidssalon aan huis (verzonden 27-022020). Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare be kendmakingen - ver volg
Verleende omgevingsvergunning
- Van Rouwenoortweg 11c te Didam, 6942 PH; het oprichten van een vrijstaande woning (verzonden 27-022020) Rechtsmiddel: bezwaar

APV

Verleende vergunning
: Triathlon
: 04 juli 2020
: 	Start/finish Sportpark De Nevelhorst
Vincwijcweg 12 Didam
Route
: 	Routes: (er is sprake van een verkeersluw parcours)
		Fietsparcours 1/2e afstand: Vincwijcweg - Luijnhorststraat - Avesaetweg
- Greffelkampseweg - Loilderhofweg Oude Maetsestraat - Hoeveslag - Truisweg - Doesburgseweg - Ganzepoelweg
- Eldrikseweg - Pieriksestraat - Kleefslagsestraat - Truisweg - Doesburgseweg - Tengbergenweg - Steenakker
Evenement
Datum
Locatie

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).

- Loilseweg - van Voorstweg - Avesaetweg - Greffelkampseweg - Vincwijkweg
		Fietsparcours Minitriathlon :
Vincwijcweg - Luijnhorststraat Avesaetweg - Greffelkampseweg
- Loilderhofweg - Oude Maatsestraat
- Doesburgseweg - Steenakker - Van
Voorstweg - Avesaetweg - Greffelkampseweg - Vincwijcweg
		Looproute: Parc Fermé-Zandpad-Baerleweg links af-zandpad-Vincwijcweg en
weer links af richting het Parc Fermé.
Afsluiting
: 	De volgende wegen worden afgesloten
op 4 juli 2020 van 08.00 tot 16.30 uur:
Vincwijcweg tussen huisnummers 8
t/m 18
		Luijnhorststraat vanuit de Tatelaarweg
doodlopend afsluiting bij kruising met
Vincwijcweg (alleen voor bestemmingsverkeer en deelnemers/bezoekers toegankelijk)

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-

Verzonden
: 21 februari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

: C
 arnavalsoptocht CV De vrolijke
Drammers
Datum
: 1 maart 2020
Locatie
: Didam
Verzonden
: 27 februari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar
Evenement

Evenement
Datum
Locatie
Verzonden
Rechtsmiddel

:
:
:
:
:

Carnavalsfeest Loil
1 maart 2020 tot 20.00 uur
Kerk Wehlseweg Loil
27 februari 2020
bezwaar

Evenement
Datum
Locatie
Verzonden
Rechtsmiddel

:
:
:
:
:

Carnavalsoptocht CV De 11-jes
1 maart 2020
Didam
27 februari 2020
bezwaar

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.

