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G emeentenieuws

Wijzigingen afvalinzameling
In verband met Pinksteren zijn er enkele aanpassingen in de afvalinzameling.
Op onze website www.montferland.info/
afvalwijzer vindt u de meest actuele inzameldata. Vul eenvoudig uw postcode
en huisnummer in voor een persoonlijke
inzamelkalender.
Inzameling gft-afval
Maandag 1 juni 2020 (tweede pinksterdag)

wordt in Montferland geen gft-afval ingezameld. De gft-inzameling vindt plaats op
zaterdag 30 mei 2020. Het betreft hier de
inzamelgebieden in de bebouwde kom van
’s-Heerenberg-West, Beek en Stokkum,
alsmede het buitengebied van de voormalige gemeente Bergh. Omdat de route in
sommige gevallen anders is dan normaal,

Buurtbus
Aan alle passagiers die gebruik maken
van de Buurtbus Lijn 196 Didam-’s-Heerenberg vice versa.
Ondanks dat het verleidelijk klinkt om de
Buurtbus eveneens per 2 juni weer volledig
te laten starten maakt onze concessiehou-

der Arriva en ook wij als bestuur zich zorgen om de veiligheid van onze chauffeurs
die de buurtbussen besturen. Onze chauffeurs vallen, uitzondering daar gelaten, on-

Inzameling Plastics, Blik en Drankenkartons
Ook wordt op maandag 1 juni 2020 in Didam geen Plastics, Blik en Drankenkartons
ingezameld. Het gaat hierbij om het inzamelgebied Didam-Zuid en het buitenge-

bied van Didam ten noorden van spoor +
Loil. Voor deze inzameling is geen vervangende dag aangewezen. De eerstvolgende
inzameldag hiervoor is op maandag 15 juni
2020.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afvallijn (0316) 59 55 55.
De lijn is bereikbaar op maandag tot en
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

der de risicogroep zoals door onze regering
en het RIVM benoemd.
Arriva is nu hard bezig om diverse voorzorgsmaatregelen uit te werken om onze
buurtbuschauffeurs op een verantwoorde
wijze hun diensten te kunnen laten rijden.
Gezien de doorlooptijd van deze maatregelen, maar vooral de zorg om de gezondheid
van de buurtbuschauffeurs, ziet Arriva een

opstart van de buurtbusdienstregeling niet
voor 1 september 2020. We vertrouwen op
uw begrip. Mocht er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u uiteraard op de hoogte. Hiervoor kunt u ook altijd onze website
raadplegen:
www.buurtbusmontferland.nl.
Het Bestuur Buurtbusvereniging
Montferland

dient u de gft-bakken tijdig (de vuilniswagens beginnen om 07.30 uur) buiten te
zetten.

Raadvergadering
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 liggen
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.

PAM raadsvergadering 28 mei vanaf 21.15 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.	
Verordening Wmo 2020 en Verordening Jeugdhulp
2020 (Hamerstuk)
Bespreekstukken
6. Aangehouden motie vorige raadsvergadering
7.	Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio
Arnhem Nijmegen 2019
8. Sluiting
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Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Bloemenbuurt te Didam, 6942; het renoveren van 38
woningen (ontvangen 14-05-2020)
- Brummelhof 41 te Azewijn, 7045 AB; het plaatsen van
een dakkapel op de voor- en zijgevel van de woning
(ontvangen 18-05-2020)
- Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het ontwikkelen van een
avonturencamping Stroombroek (ontvangen 14-052020)
- Heeghstraat 16 te Didam, 6942 PG; het realiseren van
een overkapping voor fietsen (ontvangen 15-05-2020)
- Ir B Kersjesweg 5 te Braamt, 7047 CV; het herbestemmen
van een veestal voor nevengebruik tot groepsaccommodatie (ontvangen 18-05-2020)
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.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Didamseweg 8 te Loerbeek, 7036 AS; het saneren van
asbest (verzonden 20-05-2020)
- Doesburgseweg 4 te Didam, 6941 SJ; het verwijderen
van asbest (verzonden 20-05-2020)
- Hoofdstraat 9a te Didam, 6942 AP; sloopwerkzaamheden pand (verzonden 15-05-2020)
- Lengelseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DS; het slopen
van het dak (verzonden 15-05-2020)
- nabij Verheijstraat 2 1 te Didam, 6942 CC; het slopen van
een inloopstal (verzonden 14 mei 2020)
- Veenseweg 7 te Lengel, 7044 AS; het verwijderen van asbest (verzonden 20-05-2020)
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).

- Westerbroekweg 8 te Stokkum, 7039 CS; het slopen van
een bijgebouw (verzonden 15-05-2020)
Verleende omgevingsvergunning
- Kerkwijkweg 5a te Didam, 6942 ND; het oprichten van
een woning (verzonden 15-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Molenkamp 3 t/m 23 (oneven) en Bronkhorsterslag 2
t/m 24 (even), 6942 RN; het oprichten van 23 woningen
(verzonden 18-05-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Rietdreef 42 t/m 48 te Didam, 6942 RT; een wijziging
op de eerder verleende omgevingsvergunning, voor de
bouw van 4 villa’s (verzonden 18-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Schoolstraat 20 te Kilder, 7035 AR; het uitoefenen van
een nagelsalon (verzonden 19-05-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Pastoor te Rielestraat 17 te Braamt, 7047 AK; het vergroten van de woning (verzonden 19-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- St. Isidorusstraat 9 te Stokkum, 7039 CX; het plaatsen
van een dakkapel (verzonden 20-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Zinderberg 38 te Kilder, 7035 CM; het bouwen van een
nieuwbouw woning (verzonden 20-05-2020). Rechtsmiddel; bezwaar

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-

Openbare Werken

Werkzaamheden Onderhoud Asfalt Loil
In Loil aan de Wehlseweg wordt, op het gedeelte tussen
de rotonde met de provinciale weg en de klinkerverharding nabij huisnr 79, binnenkort nog een slijtlaag aangebracht.
Op voorhand moeten hier nog een aantal reparatievakken
in ’t asfalt worden gemaakt.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op donderdag
28 mei, de werkzaamheden ten behoeve van de slijtlaag
volgen medio juli. Hierbij wordt de Wehlseweg afgesloten
voor het doorgaande verkeer, het verkeer wordt hiertoe
ter hoogte van de Weemstraat omgeleid.

Milieu

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets/Melding Algemene maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt de volgende beschikking op de aanvraag van:

Arwe Asbest BV, voor het veranderen van een sloopbedrijf
en asbestverwerkingsbedrijf met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan de Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek.

De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde
vergunning (verzonden 14-05-2020).
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.

