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Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel
Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!

Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is Stichting Taxus
Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft
de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld.
Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs
die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.
Op 1 juni geeft de stichting het startschot
en is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.
nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt
bij voorkeur online een afspraak te maken
om zo de telefonische drukte te kunnen
spreiden.

Meedenken met de gemeente?
Inwonerparticipatie, oftewel het betrekken van inwoners bij plannen en projecten
van de gemeente. Het gebeurt steeds vaker. Een positieve ontwikkeling waardoor
de verhouding tussen de overheid en inwoners veranderd. Een verandering waarbij inwoners steeds vaker actie ondernemen in hun omgeving!
Bij de gemeente Montferland willen we het
meedenken en meewerken van inwoners
motiveren en aanmoedigen. We willen
initiatieven en projecten met inwoners,
organisaties en verenigingen oppakken en
samen tot nieuw beleid komen. Op dit moment lopen al meerdere initiatieven binnen de gemeente waarbij we inwoners betrekken, bijvoorbeeld bij de Bloemenbuurt
van Didam en de omgevingswet.
Participatiekader
Het belangrijkste bij inwonersparticipatie
is dat de deelnemers weten wat er van
hun verwacht wordt en wat de inspraakmogelijkheden zijn. Dit moet voor alle
partijen helder en duidelijk zijn. Daarom
heeft de gemeente de opdracht een kader
te schrijven waarin verwoord staat, hoe de
gemeente omgaat met participatie. Hierin
geven we antwoord op de vragen:
- Waarom inwonerparticipatie?
- Wat is de rolverdeling tussen de raad,
het college, de organisatie, marktpartijen en inwoners?
- Bij welke werkzaamheden en soorten
dienstverlening kunnen we inwoners laten meedenken?
- Welke vormen van meeweten, meeden-

ken en meewerken zijn er?
- Hoe gaan we als gemeente om met particuliere initiatieven?
- Hoe passen we participatie toe in de
praktijk?
Eind 2020 verwachten we het participatiekader en de bijbehorende verordening af te
ronden.

Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer
soepel te laten verlopen vraagt de stichting
aandacht voor een aantal zaken. Zo komt
Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de
deur ophalen bij een minimale hoeveelheid
van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn
van harte welkom. Echter kan men hiermee
terecht bij de verschillende inzamelpunten,
welke online terug te vinden zijn via
taxustaxi.nl/uitgiftepunten per 1 juni.
Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit
van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de
stof taxol met name aanwezig in de jonge
scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude
takken van een taxushaag dan ook niet
gebruiken. Om broei te voorkomen vragen
zij om een kuil, ter grote van een voetbal,
te maken in de gevulde tas. En het snoeisel
zoveel mogelijk uit de zon te houden.

Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s
zijn terug te vinden via
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus
Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen
aan. Deze materialen kunnen opgehaald
worden bij verschillende uitgiftepunten
(bij o.a. Boerenbond en Welkoop) welke online te vinden zijn via taxustaxi.nl/
uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook
op een hoop worden gelegd, alles wordt
door de stichting netjes opgeruimd. Denk
ook hierbij aan de kuil in het midden van
het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting
weer een oproep aan iedereen die zich
samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is
op zoek naar chauffeurs die beschikbaar
zijn in de maanden juni, juli en augustus en
in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor
meer informatie kan gemaild worden naar
communicatie@taxustaxi.nl.
Meer informatie over het inzamelen van
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is
te vinden via taxustaxi.nl of social media.

Doe mee!
Bij het schrijven van het kader willen we al
zoveel mogelijk inwoners laten meedenken. We onderzoeken wanneer inwoners
betrokken willen worden en wanneer niet.
Ook worden de Wijk- en dorpsraden hierbij
meegenomen.
Wil jij ook meepraten? Geef je dan op
voor het panel Montferland Spreekt via
www.montferlandspreekt.nl. Je ontvangt
halverwege juni al een enquête over meedenken en meewerken met de gemeente.
Het panel wordt zo’n 4 keer per jaar ingezet
om te peilen hoe inwoners denken over initiatieven van de gemeente. Denk ook mee
en meld je aan!
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Politieke Avond Montferland (PAM) op 27 en 28 mei
Op woensdag 27 mei is er een extra politieke avond gepland. Er worden vanaf 19.30 uur drie onderwerpen besproken in fysieke sessies. Met in achtneming van de
maatregelen en adviezen van het RIVM om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen, zullen de sessies in de
raadzaal (Emmerikseweg 17 in ’s-Heerenberg) plaatsvinden. Dit betekent dat 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Aanwezig mogen zijn deelnemers aan
de sessies en insprekers op de onderwerpen wanneer het
onderwerp besproken wordt. Overige belangstellenden
mogen de sessies niet bijwonen. U kunt de politieke avond
volgen via internet: www.montferland.info en daar kunt u
ook de agenda en vergaderstukken bekijken. De raad vindt
de mening van inwoners belangrijk en heeft daarom besloten fysiek te vergaderen voor deze sessies. Meepraten
kan alleen indien u zich 24 uur voor aanvang van de sessie
heeft aangemeld bij de griffie@montferland.info of via
0316-291378. Uw inspreekbijdrage ontvangen wij graag
voorafgaand aan de vergadering zodat de raad kennis kan
nemen van uw standpunt.
Agenda extra politieke avond op 27 mei:
1. 19.00 uur – 19.30 uur Toelichting raadsbrieven
2. 	19.30 uur – 20.10 uur Beeldvormende/Oordeelsvormende sessie:
	Verzoek planologische medewerking wooneenheden
Kollenburgweg 4-6 te Didam
	Verzoek van een advocaat, namens de bewoners van
de wooneenheden aan de Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6,
6a, en 6b om medewerking aan een herziening van het
bestemmingsplan om daarmee de in afwijking van de
omgevingsvergunning gerealiseerde wooneenheden te
legaliseren.

3. 20.20 uur tot 21.10 uur Beeldvormende sessie:
	Afwegingskader voor grootschalige energieopwekking
	Het afwegingskader heeft als doel om te zorgen voor
een juiste ruimtelijke en maatschappelijke inpassing
van grootschalige opwek van duurzame energie (wind
en zon) in het landschap.
4. 21.15 uur tot 22.00 uur Beeldvormende sessie:
	Gemeentebreed Integraal Handhavingsbeleid
	Ter bevordering van de veiligheid en de leefbaarheid
ontstaat de behoefte om meer in te zetten op integrale
handhaving.
De Politieke Avond Montferland (PAM) op 28 mei vindt
geheel digitaal plaats.
Agenda digitale Politieke Avond donderdag 28 mei:
Digitale raadzaal:
1. 19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur
2. 	19.30 uur tot 20.00 uur Beeldvormende sessie Aanwijzing lokale media
	In de Mediawet staat dat de gemeenteraad een keer
in de vijf jaar het Commissariaat voor de Media kan
adviseren over de aanwijzing van een lokale publieke
media-instelling.
3. 	
20.05 uur tot 20.35 uur Oordeelsvormende sessie
Sportnota 2020 - 2023 ‘Montferland beweegt’
	Een nota lokaal sportbeleid, waarbij sport niet langer
een doel is, maar een middel om ook andere doelen te
bereiken. In de nota worden de kaders hiervoor aangegeven.
4. 	20.40 uur tot 21.10 uur Oordeelsvormende sessie
Verkoop incourante woningbouwkavels
	In de kernen Beek, Kilder, Stokkum en Zeddam lig-

gen binnen vijf verschillende woningbouwplannen al
meerdere jaren 7 kavels die moeilijk verkoopbaar zijn.
In het algemeen spelen daarbij de incourante vorm van
de kavel, de ongunstige ligging en/of beperkte bebouwingsmogelijkheden een belangrijke rol.
Digitale kleine zaal:

1. 20.05 uur tot 20.35 uur Beeldvormende sessie
	
Coördinatieregeling herontwikkeling vm gemeentehuislocatie in Didam
	In het ‘Masterplan Didam’ (vastgesteld 2016) is onder
meer de ruimtelijke visie voor (de herontwikkeling van)
het voormalige gemeentehuis in Didam e.o. vastgelegd. Deze visie komt er in het kort op neer dat een deel
van het voormalige gemeentehuis wordt gesloopt,
voor zover het geen gemeentelijk monument is, en dat
aldaar de vestiging van een supermarkt mogelijk wordt
gemaakt.
2.	20.40 uur tot 20.10 uur Beeldvormend ICT Beveiligingsplan 2020 - 202
	Het ICT-beveiligingsniveau wordt hiermee op een hoger niveau gebracht. Meer grip op de omgevingen en
bedreigingen worden sneller gedetecteerd.

In overleg met de griffie kunt u digitaal meepraten over
een onderwerp in een beeldvormende sessie. Uw inspreekbijdrage ontvangen wij graag voorafgaand aan de vergadering zodat de raad kennis kan nemen van uw standpunt.

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld wijzigingsplan “Distributiestraat 4a
‘s-Heerenberg”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken op
grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het ‘wijzigingsplan Distributiestraat
4a ’s-Heerenberg’ ongewijzigd hebben vastgesteld.
Het wijzigingsplan voorziet in het opnemen van de aanduidingen ‘risicovolle inrichting’ op de locatie Distributiestraat 4a te ’s-Heerenberg.
Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 mei 2020
gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10. De stukken zijn
tevens via www.montferland.info en
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden, die
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om
een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het in
behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht
verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Fluunseweg 7 te Didam, 6942 GN; het plaatsen van een
dakkapel (ontvangen 10-05-2020)
- Trambaan te Lengel, kavel 3 kad. gem. Bergh, sectie B nr.
1130, 7044; het bouwen van een woning (ontvangen 0805-2020)
- Vincwijcweg 12 te Didam, 6941 RG; het afwateren van
hemelwater op de sloot (ontvangen 08-05-2020)
- Wilhelminastraat 103 19 te Didam, 6942 ES; het plaatsen van een airco (ontvangen 07-05-2020)
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.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
- Didam e.o. 6941; het leggen van een middenspanningskabel t.b.v. de aansluiting Raedthuys windpark Bijvanck
BV (verzonden 11-05-2020)
- St. Jansgildestraat 52 te Beek, 7037 AX; vervangende
nieuwbouw hotel “De Roos” (verzonden 12-05-2020)
Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
- ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het verplaatsen van de voordeur en vervangen door een raamkozijn
(verzonden 14-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren
- Ganzepoelweg te Angerlo tot en met Kollenburgweg
te Didam, 6942; het leggen van een middenspanningskabel t.b.v. de aanleg van een aansluiting op windpark
Byvanck (verzonden 08-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en milieu (milieuneutraal veranderen)
- Bentemmerstraat 13 te Didam, 6942 EZ; het verbouwen van een bedrijfsgebouw (verzonden 08-05-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Kloosterstraat 1e te Didam, 6941 DV; het realiseren van
een woning (verzonden 14-05-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- De Hangaarts 65 te ’s-Heerenberg, 7041 GN; het doorbreken van een draagmuur (verzonden 13-05-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
- Grote Huilakker 19 te Didam, 6941; het oprichten van een
vrijstaande woning (verzonden 11-05-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Perceel kad. gem. DDM00, sectie P nr. 845 tegenover
Doesburgseweg 4 te Didam, 6941; het plaatsen van een
erfafscheiding bij een weiland (verzonden 13-05-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
- Sint Jansgildestraat 11 te Beek, 7037 CA; het plaatsen
van dakkapellen (verzonden 12-05-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Westerbroekweg 8 te Stokkum, 7039 CS; het bouwen
van een werktuigenberging (verzonden 11-05-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
- Zeddamseweg 76 te ’s-Heerenberg;7041 CS; het herbouwen en vergroten van een bijgebouw (verzonden 11-052020) Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunningvrij project
- Kribbe 37 te Didam, 6942 MR; het aanbouwen van een
carport aan de woning (verzonden 12-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare be kendmakingen - ver volg
Milieu

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval bekend dat de volgende melding is
ingediend voor:
Locatie: Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek. De geplande
inzet is in de periode van 6 mei 2020 tot 5 augustus 2020.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie

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).

Burgerzaken

Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken
dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het adres
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.

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-

		
Voorletters en
Adres
geslachtsnaam

Datum
besluit

J. van Reede

Oude Kapelstraat 10, 07-05-2020
Lengel

M.J. Szwed

Kilderseweg 27,
Zeddam

07-05-2020

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.

