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G emeentenieuws

‘Briljant’ in Braamt
Een ‘Briljanten’ huwelijk in Braamt. Op 15
januari 2020 was het precies 65 jaar geleden dat het echtpaar Bisselink-Huntink in
het huwelijksbootje is getreden. Loco-burgemeester Walter Gerritsen bezocht het
echtpaar thuis om zijn felicitaties over te
brengen. De bruidegom was in zijn werkzame leven bouwvakker en ging elke dag op
zijn ‘brommer’ met een emmertje achterop
naar de bouw. De bruid zorgde voor de vijf
kinderen en was coupeuse. Inmiddels zijn
er ook 10 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen vertelde het trotse bruidspaar.
Hobby’s waren er ook: voetbal, biljart, ha-

ken en breien. Meneer was zelfs jarenlang
tamboer maître bij St. Martinus in Braamt.
Ook heeft hij destijds als vrijwilliger de kantine van de voetbalvereniging gemetseld
en heeft onlangs zijn oude hobby biljart
weer opgepakt om zo toch onder de mensen te blijven.
De digitale wereld is de bruidegom niet
vreemd; komt hij er even niet uit dan worden de kinderen even ‘geappt’. De bruidegom is dol op een grapje en zit nog vol humor.. zou dat het geheim van een lang en
gelukkig huwelijk zijn?

Informatieavond derde dak zonnepanelen
Diemse Zon goed bezocht

Op woensdagavond 15 januari heeft de energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal onder goede belangstelling voldoende kandidaten geworven om de laatste fase van het project Diemse Zon in Didam af te kunnen sluiten.

De Dorps-/Stadskamer is een inloopvoorziening
waar iedereen welkom is zonder indicatie.
Je kunt aangeven wat je wensen zijn of wat je wil
bereiken. De Dorps-/Stadskamer medewerker
helpt op weg. Een kopje koffie of thee en
gezelligheid staan centraal.
Wij nodigen je uit!

Dorpskamer
Didam

Stadskamer
‘s-Heerenberg

Stadskamermaatje

Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Locatie:

13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Het Albertusgebouw st. Welcom
Raadhuisstraat 3

Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Locatie:

09.00 - 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur
ma en do Finally st. Welcom
dinsdag Het Barghse Huus st. Welcom

Er waren nog 190 certificaten te verdelen,
de belangstelling hiervoor was groot. De
komende weken zullen de definitieve contracten worden getekend. In totaal zijn nu
590 certificaten van 275 WP uitgegeven
waarmee de energiecoöperatie een mooie
eerste stap heeft gezet in traject om de gemeente Montferland energie klimaatneutraal te maken.
Nu willen we graag een of meerdere
collectieve zonnedaken gaan realiseren in
een van de andere kernen.
Gelet op de ervaring die we hebben opgedaan met het project Diemse Zon, kijken
we bij voorkeur naar ’s-Heerenberg, maar
als er eerder mogelijkheden zijn in een van
de andere kernen dan willen we daar graag
mee aan de slag.
Hiervoor hebben we wel geschikte
daken nodig
We doen dan ook een oproep aan ondernemers die ook een steentje bij willen dragen
aan het streven om Montferland klimaat-

neutraal te maken om hun dak beschikbaar te stellen voor een collectief zonneproject.

Bij deze dan ook de oproep aan geïnteresseerden kijk op onze website:
www.montferlandklimaatneutraal.nl/

Onder het kopje samen energie opwekken kunt u meer informatie vinden over
hoe een dergelijk project werkt. Onder het
kopje nieuws: kunt u de folder van het project Diemse Zon vinden met kosten en opbrengsten.

Heeft u belangstelling stuur dan een
mailtje naar info@montferlandklimaatneutraal.nl met daarin:
•	in hoeveel certificaten/panelen u
geïnteresseerd bent
•	heeft u een locatie/dak waarop de
panelen gelegd kunnen worden
•	welke rol u zou willen spelen in dit
project.

Stadskamer Maatje is er voor mensen die opzoek zijn
naar een Maatje. Wij verbinden mensen op basis van
gemeenschappelijke interesses. Samen wat doen
waar je allebei blij van wordt.
Contactpersoon Janneke Meijerink
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Buurtbus Montferland, Lijn 196
Montferland kent een prima openbaar vervoersvoorziening in de vorm van een
Buurt-en Belbus
Binnen de gemeente Montferland verzorgt
de Buurtbusvereniging Montferland de lijndienst Didam-’s-Heerenberg en vice versa.
Buurtbus
De Buurtbus, Lijn 196, rijdt een vaste uurdienst tussen de kernen ‘s-Heerenberg,
Stokkum, Beek/Loerbeek, Kilder, Wehl,
Nieuw-Wehl, Loil, Didam en Nieuw-Dijk.
De Buurtbus rijdt van maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur.
Niet op zaterdag, zon- en feestdagen. Op
verzoek stopt deze bus ook buiten de halteplaatsen, maar wijkt niet af van de vaste
route.
Je kunt reizen met de OV-chipkaart of je
kunt een papieren buurtbuskaartje kopen,
echter kan deze alleen betaald worden
met de pinpas.
Meer info: www.buurtbusmontferland.nl of
per e-mail: info@buurtbusmontferland.nl
tel. 0900-1961 (€0,10 p.m.).
Belbus
De Belbus is een aanvulling op de Buurtbus
en rijdt van maandag t/m vrijdag van 19.00
tot 22.45 uur en op zaterdag van 7.56 uur
tot 22.49 uur, op zon- en feestdagen van
9.56 uur tot 22.49 uur.
De Belbus brengt u naar het eerstvolgende
punt van het reguliere openbaar vervoer,
zodat u uw reis met dit openbaar vervoer
verder kunt voortzetten.
De Belbus rijdt alleen op aanvraag. De
Belbus dient U minstens een uur voor vertrek te reserveren via Arriva.nl of op telnr.
0900-1961 (€0,10 p.m.).

De volledige lijnfolder van de Buurtbus
en de Belbus is gratis verkrijgbaar bij onder andere, het gemeentehuis, de VVV
(Gouden Handen), de bibliotheek en de
Meulenvelden te Didam. Deze treft u ook in
de Buurtbus aan.
Onderstaand treft u de Dienstregeling
aan die geldig is vanaf 15 december
2019.
Lijn 196a maandag/vrijdag

Lijn 196b maandag/vrijdag

Nieuw-Dijk, Pater Smitsstraat

6.58

17.58

‘s-Heerenberg, busstation

17.58

Didam, Eekhegstraat

7.00

18.00

‘s-Heerenberg, Slotlaan

7.00

18.00

Didam, Station

7.02

18.02

Stokkum, dorp

7.02

18.02

Didam, Raadhuis

7.05

18.05

Stokkum, Lange Heg

7.04

18.04

Didam, De Hoevert

7.07

18.07

Beek, ‘t Peeske

7.08

18.08

Didam, De Linde

7.08

E

18.08

Beek, Kerk

7.11

E

18.11

Loil, Kapelstraat

7.10

L

18.10

Beek, ‘t Heuveltje

7.12

L

18.12

Loil, Kerk

7.11

K

18.11

Loerbeek, Didamseweg

7.13

K

18.13

Nieuw Wehl, Fatima

7.17

18.17

Kilder, Dorp

7.17

Wehl, Brandweerkazerne

7.20

U

18.20

Kilder, Hoofdstraat

7.18

U

18.18

Wehl, Centrum

7.21

U

18.21

Wehl, Station

7.23

U

18.23

Wehl, Station

7.23

R

18.23

Wehl, Centrum

7.25

R

18.25

Kilder, Hoofdstraat

7.27

18.27

Wehl, Brandweerkazerne

7.27

18.27

Kilder, Dorp

7.28

18.28

Nieuw Wehl, Fatima

7.30

18.30

Loerbeek, Didamseweg

7.31

T

18.31

Loil, Kerk

7.35

T

18.35

Beek, ‘t Heuveltje

7.33

O

18.33

Loil, Kapelstraat

7.37

O

18.37

Beek, Kerk

7.34

T

18.34

Didam, De Linde

7.39

T

18.39

Beek, ‘t Peeske

7.37

18.37

Didam, De Hoevert

7.41

18.41

Stokkum, Lange Heg

7.40

18.40

Didam, Raadhuis

7.43

18.43

Stokkum, dorp

7.44

18.44

Didam, Station

7.45

18.45

‘s-Heerenberg, Slotlaan

7.46

18.46

Didam, Eekhegstraat

7.47

18.47

‘s-Heerenberg, busstation

7.50

18.50

Nieuw-Dijk, Pater Smitsstraat

7.49

18.49

18.17

‘Onder Invloed’
Alcohol & Drugs
Experimenteren hoort erbij als je jong bent.
Maar onder druk van vrienden gaan pubers soms verder dan
ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is.
Theatergroep Playback houdt het publiek op een luchtige wijze een
spiegel voor aan de hand van herkenbare en humoristische scènes.
Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens?
Hoe maak je ‘samen drinken’ of blowen minder normaal?
De interactieve ouderavond ‘Onder Invloed’ helpt ouders hierbij.
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Voor wie:
Kosten:
Aanmelden:

donderdag 30 januari 2020
Theater Het Barghse Huus
Willem van den Berghstraat 1 te ‘s Heerenberg
inloop 19:15 - aanvang 19:30 - einde 21:00
ouders en opvoeders
geen
graag! Stuur een mail naar: c.som@montferland.info

Info Playback: www.tgplayback.nl

Activiteiten-overzicht 75 jaar vrijheid in januari 2020
Activiteit

Januari 2020

Locaties

Project kunstwerk 'Levenslicht" Woensdagavond
Herdenking Holocaust door ge- 22-01-2020 in
‘s-Heerenberg
meente Montferland.

Locatie: Stadsplein in
‘s-Heerenberg
Inloop: 18.45
Aanvang: 19.00 uur

Kunstproject duurt t/m 2-2- Dinsdagavond
2020. Het kunstwerk van kun- 28-01-2020 in Didam
stenaar Daan Roosegaarde
heeft 2 onthullingen in ’s-Heerenberg en Didam.

Locatie: Tussen
Markthal en Zorgcentrum
Meulenvelden.
Inloop: 18.45, Aanvang:
19.00 uur

Tentoonstelling van de OVD
over de Holocaust

Locatie: In de centrale
22 januari tot 3 februari.
Opening: woensdagmid- hal van gebouw Waverdag 22 januari om 14.00 lo van Meulenvelden
uur

Lezing door overlevende van
Holocaust ism OVD

Zondagmiddag 26 januari Locatie: huiskamer
om 14.00 uur
‘Burgers van Diem’,
Waverlo 14 in Didam

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- De Hucht 50 te ’s-Heerenberg, 7041 JM; het oprichten
van een schoonheidssalon aan huis (ontvangen 14-012020)
- Didamseweg 37 te Beek, 7037 DJ; het in het gebruik nemen van het gebouw (15-01-2020)
- Kasteellaan 39 te Beek, 7037 BB; het aanleggen van een
uitrit (ontvangen 12-01-2020)
- Julianastraat 39 te Didam, 6942 BB; het bouwen van
een schuur (ontvangen 09-01-2020)
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
- Dr Jac.Thijssestraat 1 te Zeddam, 7038 EN; het verwijderen van asbest (verzonden 13-01-2020)
- Kadastraal sectie F en perceelsnummer 1240 te Zeddam, 7038;het verwijderen van asbest (verzonden 1301-2020)
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Wehlseweg 1 te Kilder, 7035 CG; het uitbreiden van een
woonhuis met een bedrijfsruimte (verzonden 15-012020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
- St.Isidorusstraat 2 te Stokkum, 7039 CX; het realiseren
van een loods/schuur (verzonden 15-01-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder”
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 9 januari 2020 het bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder’
heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder’ voorziet in een volledige herontwikkeling van de voormalige agrarische bedrijfslocatie. In
dit kader wordt alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (inclusief bestaande woning met deel) op de locatie
gesloopt en vindt op grond van de mogelijkheden voor
functieverandering en woningsplitsing een nieuwe invulling plaats met 3 woningen volgens het boerenerfprincipe.
Het vastgestelde bestemmingsplan is op enkele punten
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
Zo is de eerder in het ontwerpplan opgenomen beperking
met betrekking tot vergunningvrij bouwen verwijderd nu
dit functieveranderingsinitiatief op grond van de ‘aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019’ is
aangemerkt als ‘lopend initiatief’, waarvoor op dit punt
geen nadere beperkingen zouden worden opgenomen. In
dat kader heeft een enkele wijziging plaatsgevonden in de
regels, de toelichting en de verbeelding. Voorts zijn enkele standaard begrippen gedefinieerd in de regels en is het
besluit hogere grenswaarde opgenomen in de bijlagen bij
de toelichting.
Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende
stukken ligt met ingang van 23 januari 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;
- een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aangebracht.

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, 21 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Montferland.

Openbare be kendmakingen - ver volg
Milieu

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond
van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer voor de Groot Lobberikweg 1 te Loerbeek.
De melding betreft het beëindigen van de varkenshouderij
en uitbreiden in rundvee.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.
Ontwerpbeschikking 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 de Langeboomsestraat 20 in Wijnbergen voor het in werking
hebben van een varkenshouderij;
•	het document “2019 14-1 UITWERKING BBT Conclusie”,
d.d. november 2019, onderdeel uit te laten maken van
het besluit.
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).

Inzagetermijn/zienswijzen: op afspraak gedurende zes
weken na publicatie

APV / Bijzondere wetten

Ontheffing stookverbod
- Vinkwijk 2a te Zeddam, kadastraal bekend gemeente
BER02, Sectieletter C, perceelnummer, 1985; 1 januari
2020 tot en met 31 december 2020. (verzonden 16-012020) Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende vergunning
Evenement : U2 Muziekfeest
Datum
: 14 maart 2020
Locatie
: Markthal, Marktplein 3 Didam
Begintijd
: 19.00 uur
Eindtijd
: 00.30 uur
Verzonden : 10-01-2020
Rechtsmiddel : bezwaar

: Carnavalsoptochten en popverbranden
: 	23 februari 2020 van 13.00 tot 17.30 uur
(Grote optocht)
	24 februari 2020 van 13.00 tot 17.30 uur
(Kinderoptocht)
	25 februari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
(rommeloptocht)
	25 februari 2020 van 23.45 tot 01.00 uur
(popverbranden)
Locatie
: Centrum ‘s-Heerenberg
Route
: 	Route zondag 23 februari 2020: (grote
optocht)
		Opstellen De Bleek, Slotlaan, PeeskesEvenement
Datum

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-

weg, Stokkumseweg, Zeddamseweg, Molenpoortstraat, Molenstraat, Marktstraat,
Oudste Poortstraat, Emmerikseweg,
Klinkerstraat, Groenestraat, Touwslagersbaan, Grote Nekkum, Schoolstraat,
Latkampstraat, Groenestraat, Plantsoensingel Midden, Lengelseweg, Plantsoensingel Noord, Oude Doetinchemseweg, Molenpoortstraat, Molenstraat.
Einde optocht oude Gemeentehuis, ontbinden op de Marktstraat.

		
Route maandag 24 februari 2020
(kinderoptocht)
		Opstellen De Bleek, Slotlaan, Stokkumseweg, Zeddamseweg, Molenpoortstraat,
Molenstraat, Marktstraat, Oudste Poortstraat, Emmerikseweg, Klinkerstraat,
Groenestraat, Kleine Nekkum, Lengelseweg, Stendermolen, Molenpoortstraat,
Molenstraat, einde optocht oude Gemeentehuis, ontbinden op de Marktstraat.

		
Route dinsdag 25 februari 2020
(Rommeloptocht)
		
Opstellen Molenpoortstraat, Oudste
Poortstraat, Emmerikseweg, Klinkerstraat, Groenestraat, Touwslagersbaan,
Molenstraat einde de Bleek
Afsluiting
: 	De routes zullen ten tijde van de optochten worden afgesloten
Verzonden
: 14-01-2020
Rechtsmiddel : 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.

