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Vrijwilligster Mientje Engelbarts-Harmsen ontvangt Koninklijke Onderscheiding
Een inwoonster van ‘s-Heerenberg is vrijdag 26 juni koninklijk onderscheiden door 
burgemeester Peter de Baat. Mevrouw W. (Mientje) Engelbarts-Harmsen is be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met het coronavirus zijn 
de versierselen op aangepaste wijze uitgereikt.

Mevrouw Engelbarts is sinds 1980 vrijwil-
ligster bij zorginstelling Elver (voorheen 
Fatima). Al 40 jaren lang begeleidt zij we-
kelijks cliënten met een geestelijke beper-
king. Mevrouw Engelbarts zorgt ervoor dat 
haar cliënten hun dag zinvol doorbrengen. 
Door de jaren heen varieerde dit van fiet-
sen en wandelen tot het meenemen van 
de cliënten in de rolstoel. Aan het einde 
van iedere wandeltocht gaat mevrouw 
Engelbarts koffie drinken met een tweetal 
cliënten. 

Daarnaast zet ze zich inmiddels al 20 jaar 

in als Gezelligheidsmaatje: wekelijks be-
zoekt ze eenzame ouderen om hen een 
fijn dagdeel te bezorgen. Ook haalt ze hen 
regelmatig op om bij haar thuis in ’s-Hee-
renberg voor hen te koken. Waar eventuele 
wijkverplegers en schoonmaakhulp vaak 
voor een kop koffie zelfs te druk zijn, neemt 
mevrouw Engelbarts de tijd om hen haar 
volledige aandacht te geven en hen het ge-
voel te geven dat ze niet alleen zijn.

Mevrouw Engelbarts, bedankt voor uw in-
zet en van harte gefeliciteerd met uw wel-
verdiende lintje. 
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De veiligheidsregio’s zetten zich naast 
de operationele voorbereiding op de 
bestrijding van natuurbranden, nu 
vooral ook in op het voorkomen en 
beheersen van natuurbranden. Dat 
doen ze bijvoorbeeld met het project 
‘Gebiedsgerichte aanpak  
natuurbrandbeheersing Veluwe en  
Achterhoek’. Dit is een project van de   
veiligheidsregio’s Noord- en Oost-  
Gelderland en Gelderland-Midden, 
samen met de provincie Gelderland 
Hierbij worden gezamenlijk met alle  
belanghebbenden maatregelen 
bedacht en uitgevoerd om de risico’s 
van natuurbranden te verkleinen. 

 

 

Voorkom brand: 

 Wees alert en meld verdachte 
situaties op: 0900-8844.   
Bij spoed op: 112. 

 Plaats BBQ, vuurkorf, gastank, 
composthoop (i.v.m. broei) op een 
brandveilige plek i.v.m. vliegvuur. 

 Zorg voor bluswater tijdens BBQ of 
open vuur (tuinslang bijv.). 

 Gooi gedoofde sigarettenpeuken, 
tuinafval en glas in een gesloten 
prullenbak. 

 De katalysator van de auto wordt erg 
heet. Parkeer niet in hoog gras. 

 Aanwezige schoorstenen voorzien 
van vonkenvangers. 

Richt de tuin brandveilig in: 

 Brandbare naaldbomen en coniferen 
zoveel mogelijk vervangen ( ) door 
minder brandbare vegetatie, zoals 
Liguster en Hedera voor hagen en 
loofhout voor bomen en struiken. Of 
dun ze uit voor minder 
brandoverslag. 

 Houd afstand met brandbare 
vegetatie tot de woning en het 
omliggende natuurgebied. 

 Natuurlijke stoplijnen creëren d.m.v. 
brede inritten, paden etc. 

 Voorkom dat brand kan opklimmen 
(brandtrappetjes) door lage takken te 
snoeien.  

 

Onderhoud: 

 Verwijder droge bladeren en takken 
op gebouwen en ruim tuinafval en 
andere brandbare materialen op.  

 Verwijder dode bomen en takken. 
 Houd het gazon kort. 

Voor een overzichtelijk plaatje met 
bovenstaande tips klik hier. 

 
Voorbereiden: 

 Maak van te voren een vluchtplan, 
zodat u weet waar u heen kunt.  
Let op: de brand kan van meerdere 
richtingen komen.  

 Voor een alert over het actuele 
natuurbrandgevaar in uw omgeving 
kunt u zich aanmelden bij: 
www.natuurbrandrisico.nl. 

Alarmeren: 

 Bij brand bel direct 112 om de 
locatie van de brand zo precies 
mogelijk door te geven. 

 De overheid alarmeert en 
informeert meestal via een NL-alert.  

Vluchten: 

 Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel 
en ver mogelijk weg van de brand. 

 Waarschuw en help de anderen op 
een veilige plek te komen. 

 Ga niet voor de brand uit of in de 
richting van de brand, maar vlucht 
haaks op de brand. Daarmee is de 
kans kleiner dat de brand u inhaalt. 
 

 

Schuilen: 

 Als de tuin brandveilig is ingericht 
en de brand op voldoende afstand 
is, kunt u mogelijk binnen schuilen. 
Sluit ramen en deuren en zet indien 
mogelijk de ventilatie uit. Leg natte 
doeken voor kieren. 
 

) Voor het kappen van bomen is vaak 
een vergunning nodig, kijk voor meer 
informatie op:  www.omgevingsloket.nl 

Meer informatie over natuurbrand: 
www.brandweer.nl/natuurbrand 

Gevaar natuurbrand Zelfredzaamheid Preventie 

In droge periodes kan een 
beginnende natuurbrand zich snel 
en onvoorspelbaar ontwikkelen, 
zeker bij een harde wind. 

De meeste natuurbranden 
ontstaan door menselijk 
handelen. Daarom is uw bijdrage 
in het voorkomen en beperken 
van een natuurbrand belangrijk.  

Hiernaast staan tips wat u  
kunt doen om een natuurbrand 
te voorkomen en hoe u zichzelf 
en anderen kunt redden bij een 
natuurbrand. 

Nieuwe leverancier  
Wmo-hulpmiddelen
Een deel van de inwoners die via de gemeente gebruik maken van een 
hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. 
Het gaat om inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun 
hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Van-
af 1 juli 2020 neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de taken en verant-
woordelijkheden van HMC over. Voor inwoners verandert er weinig; alleen 
de contactgegevens worden anders. 

Faillissement HMC
De gemeente had per 1 november 2019 twee leveranciers gecontracteerd 
voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Na-
melijk het Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten Hulpmiddelenspe-
cialist. De reden waarom Kersten Hulpmiddelenspecialist de contracten 
overneemt, is omdat HMC onlangs failliet is verklaard. 

Indicatie blijft hetzelfde
Inwoners met een hulpmiddel waarvan het onderhoud werd gedaan door 
HMC of die door HMC een hulpmiddel geleverd hebben gekregen, kunnen 
dit hulpmiddel gewoon houden en blijven gebruiken. De indicatie blijft ook 
hetzelfde. Vanaf 1 juli 2020 zorgt Kersten Hulpmiddelenspecialist voor al 
het onderhoud en de benodigde service. Inwoners met een hulpmiddel 
vanuit de Wmo die via HMC hun hulpmiddel geleverd kregen, ontvangen 
binnenkort van hun nieuwe leverancier een brief. In deze welkomstbrief 
staan onder meer de contactgegevens van de nieuwe leverancier.

Gemeente zorgt voor overdracht
De gemeente Montferland geeft alle benodigde gegevens van inwoners 
die straks klant worden bij Kersten door aan deze nieuwe leverancier. Hier-
door weet Kersten precies welk hulpmiddel (of welke hulpmiddelen) in-
woners hebben. 

Enige leverancier
Kersten is nu de enige leverancier van hulpmiddelen in het kader van de 
Wmo voor de gemeente Montferland. Het contract met Kersten loopt tot 
in ieder geval 31 oktober 2023. Dat geldt ook voor inwoners die altijd al te 
maken hadden met Kersten. 



Toepassing coördinatieregeling voor het 
project herontwikkeling voormalige  
gemeentehuislocatie e.o. in Didam
Burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat de gemeente-
raad van Montferland op 11 juni 2020 heeft 
besloten de (gemeentelijke) coördinatie-
regeling van afdeling 3.6.1 Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing te verklaren op 
de voorbereiding en bekendmaking van de 
besluiten die noodzakelijk zijn voor het mo-
gelijk maken van het (her)ontwikkelings-
plan van de voormalige gemeentehuislo-
catie Didam en omgeving dat voorziet in de 
bouw van supermarkten, appartementen 
en in de aanleg van een parkeerplaats.

Dit coördinatiebesluit heeft betrekking op 
de volgende besluiten:
-  de omgevingsvergunning als bedoeld 

in de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voor i.i.g. de activiteit bou-
wen en wijziging monument (onderdeel 
a van artikel 2.1 eerste lid);

-  het bestemmingsplan als bedoeld in de 
Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.1 
en 3.8);

-  en eventueel overige voor het project 
benodigde besluiten.

Door toepassing te geven aan de coördi-
natieregeling uit de Wro vindt de voor-

bereiding en bekendmaking van de in het 
coördinatiebesluit aangewezen besluiten 
plaats volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb).
Dit betekent dat de voor het project beno-
digde besluiten tegelijkertijd in één proce-
dure worden voorbereid, waarbij het college 
van de gemeente Montferland de coördi-
natie van deze besluiten op zich neemt en 
via één kennisgeving de besluiten gelijktij-
dig bekend maakt. Voor een ieder bestaat 
te zijner tijd de mogelijkheid om zienswij-
zen in te brengen tegen één of meerdere 
ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend kunnen 
later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep gaan te-
gen de definitieve besluiten.
Tegen het raadsbesluit tot toepassing van 
de coördinatieregeling staat geen bezwaar 
en beroep open. Voor meer informatie over 
het besluit kunt u contact opnemen via 
het algemene nummer van de gemeente 
Montferland (0316 291391). Dit coördina-
tiebesluit treedt de dag na de bekendma-
king ervan in werking.

De Ruwe Diamanten uit de Achterhoek: 
stem op uw favoriete gebouw 
Wist u dat de Achterhoek veel bijzonder 
erfgoed bezit dat is gebouwd in de we-
deropbouwperiode (de periode na de 
Tweede Wereldoorlog)? Maak kennis 
met het verhaal, de betekenis en de ar-
chitectuur van deze periode en stem op 
uw favoriete gebouw.

Ruwe Diamanten
Sinds 2019 werkt gemeente Montferland 
samen met tien andere gemeenten in de 
Achterhoek in het project ‘Een nieuwe tijd! 
Wederopbouw in de Achterhoek.’ In dit 
project staan de Ruwe Diamanten in onze 
regio uit de wederopbouwperiode (1940-
1965) centraal. De Ruwe Diamanten zijn 
bijzondere panden uit deze periode, maar 
net zoals bij echte ruwe diamanten ziet 
nog niet iedereen de schoonheid hiervan. 
In 2019 is onder andere aan deze ruwe dia-
manten al aandacht gegeven tijdens Open 
Monumentendag en nu wordt hier een 
vervolg aan gegeven door middel van een 
verkiezing!

Verhalen die de moeite waard zijn
De wederopbouwperiode is van grote 
betekenis geweest voor onze cultuurge-
schiedenis en heeft veel invloed op onze 
hedendaagse (woon)omgeving. Deze pe-
riode bevat ontzettend veel kwaliteit en 
bijzondere verhalen die de moeite waard 
zijn om te laten zien en te horen. Om deze 
kwaliteit beter zichtbaar te maken heeft 
de gemeente samen met Vereniging Gel-
ders Genootschap een aantal panden in de 
regio geselecteerd die illustratief zijn voor 
de ontwikkeling van de Achterhoek tijdens 
de Wederopbouwperiode.

Stemt u ook mee?
U kunt vanaf woensdag 1 juli stemmen 
op uw favoriete Ruwe Diamant! Ga naar 
www.nieuwetijdachterhoek.nl voor meer 
informatie over het project en de wederop-
bouwperiode en stem op het gebouw dat u 
het meest aanspreekt!

Ontwerpbestemmingsplan  
“Didam, Brandweerkazerne”
Burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Didam, Brandweerkazerne” 
met ingang van 1 juli 2020 gedurende een 
termijn van zes weken, bij de receptie van 
het gemeentehuis in Didam (Bergvrede-
straat 10) voor een ieder ter inzage ligt en 
tevens via www.montferland.info en www.
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 
Het bestemmingsplan voorziet in een 
planologische regeling voor de huisvesting 
van een nieuwe brandweerkazerne met 

oefenterrein naast de skatebaan tussen de 
Doetinchemseweg (N813) en de Vincwij-
cweg in Didam. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent 
het ontwerp schriftelijk kenbaar maken 
bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst 
kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan con-
tact worden opgenomen met de afdeling 
Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van 
hetgeen mondeling naar voren wordt ge-
bracht, wordt een verslag gemaakt.

Oproep Sjors Sportief & Sjors Creatief in 
Montferland
Oproep aan sportverenigin-
gen/cultuuraanbieders om 
zich aan te melden.

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
lieten afgelopen schooljaren 
weer meer dan 1250 basis-
schoolkinderen kennisma-
ken met diverse sportieve en 
culturele activiteiten binnen 
onze gemeente. Sjors is een 
regelrechte ‘hit’ onder de ba-
sisschooljeugd. Wegens dit 
daverende succes wil de ge-
meente dit, in samenwerking met de Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur 
van Welcom, graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans om op 
laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de ge-
meente Montferland. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te 
promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor 
kunnen inschrijven. 

Hoe werkt het?
Het programma is inmiddels in bijna 100 gemeenten een bewezen formule en be-
staat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen,  verenigin-
gen en aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een 
‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genaamd: Sjors!
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen na de herfstvakantie het Sjors-
boekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschool-
se introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis 
krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuws-
gierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.  

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deel-
name te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit 
wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje 
wordt in het nieuwe schooljaar op alle basisscholen in de gemeente Montferland 
verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!

Deadline
Als u wilt dat de activiteiten in het boekje kenbaar gemaakt worden, kunt u dit tot 
zondag 15 september via de website aanmelden. Om ervoor te zorgen dat de activi-
teiten verspreid door het schooljaar worden aangeboden, is het raadzaam om ook 
een aanbod later in het seizoen te plannen.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met de combinatiefunctionarissen Sport & 
Cultuur van Welcom.
Voor sport kunt u terecht bij Guido Groenendijk, g.groenendijk@welcommail.nl. 
Voor cultuur bij Leontien van Kraay: l.vankraay@welcommail.nl.
Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl. 



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Kerkstraat 68 te Didam, 6941 AJ; het bouwen van een 

garage en veranda (ontvangen 19-06-2020)
-  Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 

plaatsen van lichtmasten (ontvangen 24-06-2020)
-  Oude Doetinchemseweg 136, 7041 DE; het bouwen van 

een schuur (ontvangen 18-06-2020)
-  Oude Kolkstedeweg te Beek, 7037; het bouwen van een 

vrijstaande woning (ontvangen 23-06-2020)
-  Sommenweg 3 te Didam, 6941 ST; het herbouwen van 

twee bijgebouwen (ontvangen 21-06-2020)
-  Tinneveldstraat 25 te Didam, 6942 HH; het bouwen van 

een aanbouw aan de zijgevel van de woning (ontvangen 
24-06-2020)

-  Verheijstraat 2 te Didam, 6942 CC; het nieuw bouwen 
van een appartementen gebouw met 54 woningen (ont-
vangen 18-06-2020)

-  Wijnbergseweg 2 te Braamt, het vervangen van de kap-
constructie (ontvangen 24-06-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Hagelcruijsweg te Stokkum, 7039; het bouwen van 

een houtskeletbouwwoning (verzonden 17-07-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunningvrij project
-  Oude Maatsestraat 20 te Didam, 6941 SC; het bouwen 

van een zwembad (verzonden 22-06-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  van Voorstweg 2 te Didam, 6941 RV; het uitbreiden van 

de woning (verzonden 23-06-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Heideweg 1 te Didam, 6942 NS; het verbouwen en uit-

breiden van de woning en bouwen van een garage-ber-
ging (verzonden 23-06-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
vervangen van een poort (verzonden 22-06-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening.
-  Gildeweg 7 Braamt: het ontwikkelen van een tijdelijke 

avonturencamping op het terrein van Markant Outdoor-
centrum, voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 
augustus 2020. (Verzonden: 24 juni 2020). Rechtsmid-
del: Bezwaar.

  Openbare Werken 
Registratienummer: 20int01766 plaatsen Schutters-
straat 18 Didam 30-06-2020 

Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot: 
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van: 
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Schutters-
straat 18 te Didam. 

Inzage en informatie: 30-06-2020 tot en met 11-08-2020. 
Hetvolledige verkeersbesluitenkunt u raadplegen op ht-
tps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Ontwerp-beschikking vergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht activiteit milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de volgende ontwerpbeschikking op de aanvraag 
van:
-  Tatelaarweg 21a te Didam het verplaatsen van de gas-

flessenopslag en het verwijderen en nieuw plaatsen van 
opslagtanks (verzonden 18-06-2020)

 
De ontwerpbeschikking voorziet in het verlenen van de 
gevraagde vergunning.

Inzage/zienswijzen: gedurende zes weken

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 milieube-

heer voor de Loilderhofweg 2 te Didam. De melding be-
treft het plaatsen van een tweede melkrobot.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

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 de-
gene 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 bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven 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 be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

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 be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Politieke Avond Montferland 2 juli én 9 juli in het Hart van Loil, Wehlseweg 36 in Didam
Op donderdag 2 juli en donderdag 9 juli wordt de Politieke Avond Montferland (PAM) gehouden in het Hart 
van Loil in Didam.

In de raadzaal in Gouden Handen is onvoldoende ruimte 
om de 1,5 metermaatregel te kunnen naleven en daarom 
wordt de Politieke Avond Montferland elders gehouden. 
Bezoekers zijn welkom in het Hart van Loil mits de 1,5 me-
termaatregel kan worden nageleefd. 

Concept agenda PAM beeld- en oordeelsvorming 2 juli 
aanvang 19.00 uur
1. 19.00 uur  – 19.30 uur Vragenhalfuur
2.  19.30 uur tot 20.40 uur Oordeelsvormend Markt- 

consultatie zwembad De Hoevert

Locatie De Zomp
3.  19.00 uur tot 20.40 uur Beeldvormend/Oordeelsvor-

mend - Locatie Brede School in ‘s-Heerenberg

PAM raadsvergadering 2 juli aanvang 21.00 uur
Agenda voorgezette raadsvergadering van 25 juni inclusief 
een aanvullende agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken

Hamerstukken
5.1   Bestemmingsplan Verheijstraat te Didam
5.2 Jaarstukken 2019
6  Bespreekstukken
6.1  Marktconsultatie zwembad De Hoevert
6.2  Visie sociaal Domein
6.3   Afwegingskader voor grootschalige energieopwek-

king

6.4 Sportnota 2020-2023 ‘Montferland beweegt’
6.5  Gemeentebreed Integraal Handhavingsbeleid 
7  Moties zonder raadsvoorstel
7.1  Motie starterslening
7.2  Motie Coronawet
8  Sluiting

Concept agenda PAM raadsvergadering 9 juli 
aanvang 14.00 uur
Deze raadsvergadering staat in het teken van de 
Kadernota 2021-2024.
Voor meer informatie en de actuele agenda kijk op 
www.montferland.info/gemeenteraad

Wilt u komen inspreken? Neemt u dan contact op via: 
griffie@montferland.info, 0316-291378


