26
23 juni
2020

G emeentenieuws

Gemeenteraad gaat weer fysiek vergaderen
Politieke Avond Montferland 25 juni én 29 juni
Na een reeks van online vergaderingen
vanwege het coronavirus, gaan raadsleden weer fysiek bij elkaar komen voor een
raadsvergadering.
In de raadzaal is onvoldoende ruimte om
de 1,5 metermaatregel te kunnen bewaken
voor alle aanwezigen en daarom wijkt de
raad komende tijd uit naar andere zalen
binnen de gemeente.
De PAM raadsvergadering vindt plaats op
donderdag 25 juni en de PAM Beeld- en
1.
2.
3.
4.
5.

oordeelsvorming op maandag 29 juni en
dit is een extra vergadering.
Agenda PAM raadsvergadering 25 juni
2020 vanaf 19.30 uur.
Locatie: Zalencentrum De Gracht,
Marktstraat 1 te ’s-Heerenberg.
Het bezoeken van de raadsvergadering
is niet mogelijk, wel kunt u de raadsvergadering live volgen:
www.montferland.info/gemeenteraad

Opening
Vaststellen Agenda
Besluitenlijst vorige vergadering
Lijst ingekomen stukken
Hamerstukken
5.1	Rekenkamerrapport Kiezen of delen: rendement op regionale samenwerking. De
rekenkamercommissie geeft naar aanleiding van hun onderzoek acht adviezen
aan de raad waarover de raad het besluit neemt.

6. Bespreekstukken (amendementen en/of moties volgen)
6.1 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. Door verkoop van deze kavels kan het
verkooptraject van meerdere jaren worden afgesloten en kan de stedenbouwkundige invulling van het plan worden afgerond.
6.2 Afwegingskader voor grootschalige energieopwekking. Het college vraagt
de raad de kaders vast te stellen, die voorbereid zijn met inwoners en steakholders voor het opwekken van zonne- en windenergie.
6.3 Sportnota 2020 - 2023 ‘Montferland beweegt’. De raad heeft in mei 2019
ingestemd met een tweetal startnotities: in het kader van de bestuurlijke vernieuwing sportbeleid en het sportbeleid. Beiden met het doel om te komen tot
een sportbeleid voor de gemeente Montferland. Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde sportnota 2020-2023 “Montferland beweegt”.
6.4 Gemeentebreed Integraal Handhavingsbeleid. Hiermee wordt de bestaande
visie op het handhavingsbeleid in brede zin, geactualiseerd.
7. Moties zonder raadsvoorstel
8. Sluiting

VACATURE: VAKMAN GROEN

(Openbare Werken, Buitendienst) (36 uur per week)
Ben jij de bevlogen begeleider met groene vingers? Wil jij in teamverband de openbare
ruimte onderhouden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
De Buitendienst van de afdeling Openbare Werken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud in de openbare ruimte, van kleinschalig onderhoud als gevolg
van meldingen tot het planmatig uitvoering geven aan voornamelijk onderhoud van het
openbaar groen. Een gedeelte van het groenonderhoud wordt verzorgd door collega’s
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze collega’s maximaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun werk, zijn wij op zoek naar een vakbekwame medewerker
met uitstekende sociale en agogische vaardigheden. Met je eigen wijkteam organiseer je,
vanuit een niet-hiërarchische positie, werkzaamheden in je eigen wijk, te denken valt aan
schoffelen, snoeien, het ruimen van blad- en zwerfvuil, maar bijvoorbeeld ook het recht
leggen van een verzakte stoeptegel. We organiseren het werk zoveel mogelijk in de wijk.
Hier breng je dus grotendeels je dag door. Je werkt mee, brengt kennis en ervaring over en
hebt een oor- en oogfunctie in de wijk, voor zowel inwoners als je collega’s en ziet toe op
veiligheidsvoorschriften tijdens het werk. Door jouw motiverende coaching en begeleiding help jij je collega’s goed op weg! Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij de gemeente Montferland.
Wat breng je mee?
Je bent een creatieve, inspirerende collega met aantoonbare affiniteit met en kennis
van mensen met een arbeidsbeperking. In deze functie is het belangrijk dat je stevig in
je schoenen staat en je je kunt inleven in verschillende type mensen met verschillende
achtergronden. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent bereid het eerste aanspreekpunt in de wijk te zijn. Je beschikt minimaal over een mbo 4
opleiding in de richting van groenvoorziening. Aanvullende opleidingen/trainingen in de
richting werkbegeleiding is een pré. Verder heb je een BE-rijbewijs of ben je bereid deze op
korte termijn te behalen.
Wat bieden wij?
•	Een afwisselende en uitdagende baan met voldoende mogelijkheden je kwaliteiten te
ontwikkelen;
•	
Een salaris van maximaal € 2.738,- bruto per maand (salarisschaal 5, peildatum 1-7-2020);
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden;
• Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand;
• Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof.

Onze organisatie
Met ongeveer 330 medewerkers, verdeeld over 8 afdelingen, werken we aan een prettige
en veilige leefomgeving voor onze ruim 35.000 inwoners. Openbare Werken is één van
onze 8 afdelingen. Bij het cluster Buitendienst is op dit moment 65 FTE werkzaam.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rudolf Heuvelink of
Sabine Huntink. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (0316) 291 391.
Solliciteren?
Wij ontvangen je sollicitatiebrief met cv graag via de website van werkeningelderland.nl
Je kunt reageren tot en met 28 juni 2020. De eerste gesprekken zijn gepland op dinsdag
7 juli 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Een assessment en/of antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
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Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Chamavenstraat te Lengel, 7044 AM; het oprichten van
een woning (ontvangen 16-06-2020)
- Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het ontwikkelen van een
tijdelijke avonturencamping Stroombroek (ontvangen
16-06-2020)
- Gravenpark 2 te Didam, 6942 PR; het bouwen van een
schuilhok voor paarden (ontvangen 17-06-2020)
- Groenvoorziening tegenover de Goudsbloemstraat 42 te
Didam, 6942; het tijdelijk plaatsen van een bouwplaats
en een bewonerspaviljoen (ontvangen 12-06-2020)
- Grote Huilakker, kavel 304 te Didam, kad. gem. Didam,
sectie K nr. 6225, 6942; het bouwen van een woning
(ontvangen 12-06-2020)
- Meester Vermeulenstraat te Beek, 7037 DX; het oprichten van een woning (ontvangen 11-06-2020)
- Onderlangs 18 te Braamt, 7047 CR; het plaatsen van een
overkapping aan de woning (ontvangen 14-06-2020)
- Peeskesweg 44 te ’s-Heerenberg, 7041 CB; het oprichten
van een nieuwbouw woning (ontvangen 17-06-2020)
- Roggeveld 11 te Didam, 6942 MB; het verbouwen van de
garage (ontvangen 18-06-2020)
- Wilhelminastraat 35 te Didam, 6942 BJ; het herontwikkelen van de Rabobank Didam (ontvangen 11-06-2020)
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.
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).

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
- Fluunseweg 7 te Didam, 6942 GN; het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 15-06-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Hooglandseweg 24 te Braamt, 7047 CP; het verwijderen
van asbest (verzonden 17-06-2020)
- Irisstraat 20 te Didam, 6942 WS; het verwijderen van asbest (verzonden 17-06-2020)
Verleende omgevingsvergunning activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Oude Kolkstedeweg 15, 17, 19 en 19a in Beek, 7037 BG; het
nieuw bouwen van 2 twee-onder-1-kap woningen (verzonden 17-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
Omgevingsvergunningvrij project
- Onderlangs 18 te Braamt, 7047 CR; het plaatsen van een
overkapping aan de woning (verzonden 18-06-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
- De Kamp 2 te ‘s-Heerenberg, 7041ZA ; het vervangen van
de carport voor een stenen berging voor hobby (verzonden 18-06-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Goudsbloemstr.-Strobloemstr.-Geraniumstr. te Didam,
6942; het renoveren van 38 woningen (verzonden 16-

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-

06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Heuvelstraat 1a te Stokkum, 7039 AE; het oprichten van
een woning (verzonden 18-06-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Op den Dam 3 te Azewijn, 7045 BC; het dicht maken van
de garage (verzonden 18-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

APV

Vergunning Drank en Horecawet: Paracommerciële
instelling
Vereniging
: Vereniging van Verenigingen
’t Hart van Loil
Straat en huisnummer : Wehlseweg 42
Postcode en plaatsnaam : 6941 DM Didam

MILIEU

Beschikking maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor de Lichtenhorststraat 35 Didam.
Door de ligging op een geluidgezoneerd industrieterrein
worden er maatwerkvoorschriften opgelegd voor het onderwerp geluid.
(verzonden 17 juni 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.

