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Evenementen in Montferland vanaf 1 juli 2020 

Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt ook dit jaar weer een 
groot succes. Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stich-
ting te vinden. Toch wil de stichting graag een oproep doen aan alle mensen bin-
nen het inzamelgebied, om het taxussnoeisel aan hen te doneren. 

De droogte tijdens de start van het inza-
melseizoen heeft ervoor gezorgd dat de 
taxushaag minder snel is gegroeid, waar-
door de opbrengst per adres minder is. Ex-
tra hulp is daarom van harte welkom! 

De stichting heeft dit jaar zich het doel 
gesteld 425.000 kilo vers taxussnoeisel 
in te zamelen. Zij zijn al goed op weg en 
hebben op dit moment ruim 218.900 kilo 
taxussnoeisel ingezameld, goed voor 1824 
chemotherapieën. Ondanks deze prachtige 
opbrengst zorgt de droogte, bij de start van 
het seizoen, ervoor dat de opbrengst per 
adres minder is. De stichting gelooft nog 
steeds in de mogelijkheid om de doelstel-
ling te behalen, máár daar hebben zij wel 
de hulp van alle taxusbezitters, binnen het 
inzamelgebied, bij nodig. Inmiddels heeft 
de stichting het inzamelgebied alweer wat 
uitgebreid en roept zij middels dit bericht 
nogmaals op om zoveel mogelijk taxus-
snoeisel te doneren. 

“Stichting Taxus Taxi hoopt 
425.000 kilo taxussnoeisel in te 

zamelen met uw hulp”

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houd bij het inleveren van taxussnoeisel 
rekening met de knipvoorwaarden van de 
stichting.  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 broeit te voor-
komen, vragen zij om in de gevulde tas een 
kuil ter grootte van een voetbal te maken. 
Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s 
zijn terug te vinden via 
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de 
taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas 

en de opvangzeilen worden druk bezocht! 
Zo heeft de stichting o.a. in samenwerking 
met de Welkoop, Boerenbond en Intratuin 
in het inzamelgebied uitgiftepunten ge-
creëerd. Zo is er altijd dicht bij huis wel een 
plek te vinden waar deze materialen opge-
haald kunnen worden. Alle uitgiftepunten 
zijn terug te vinden via de website: 
www.taxutaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen kunnen 
een groot verschil maken! Op verschillende 
locaties heeft de stichting inzamelpunten 

ingericht. Hier kunt u zonder afspraak te-
recht voor het inleveren van zowel kleine 
als grote hoeveelheden taxussnoeisel.. O.a. 
bij De Ank hoveniers te Zeddam en groen-
centrum Wenninkhof te Winterswijk-Med-
do. Andere inzamelpunten zijn te vinden op 
de website: www.taxustaxi.nl/uitgiftepun-
ten. De inzamelpunten zijn op de website 
oranje van kleur.

Meer informatie over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is 
te vinden via www.taxustaxi.nl of op social 
media.

In bovenstaande afbeelding staan de regels rondom evenementen in de gemeen-
te Montferland vanaf 1 juli 2020 samengevat. Hierbij is de regel van anderhalve 
meter afstand altijd van toepassing, ongeacht het aantal personen. 

De gestelde regels hebben tot gevolg dat 
er een aantal evenementen niet door zal 

gaan of door de organisator dusdanig 
moet worden aangepast dat het evene-

ment aan de gestelde regels voldoet. Een 
dergelijk aangepast evenement wordt 
door de gemeente beschouwd als een 
nieuw evenement, zowel in de subsidie-
verlening als in de vergunningverlening. U 
dient hiervoor dus een nieuwe vergunnin-

gaanvraag inclusief COVID-19 plan (als 
onderdeel van het veiligheidsplan) en, 
indien van toepassing, een nieuwe sub-
sidieaanvraag in te dienen. Heeft u hier-
over vragen? Stuur dan een mail naar  
evenementen@montferland.info.



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

Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Bergvredestraat 7 te Didam.
Door de ligging op een geluidgezoneerd industrieterrein 
worden er maatwerkvoorschriften opgelegd voor het on-
derwerp geluid.
(verzonden 17 juli 2020)
Rechtsmiddel: bezwaar. 

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 milieu-
beheer voor de Weteringstraat 19 in ’s-Heerenberg.
De melding betreft: de uitbreiding van opslag van lood-
zuuraccu’s.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Friesickweg 2 te Didam, 6941 SE; het plaatsen van een 

erfafscheiding (ontvangen 20-07-2020)
-  Hooglandseweg 5 te Braamt, 7047 CL; het verbouwen 

van de schuur (ontvangen 16-07-2020)

Ontbrekende schakel N316 open voor 
verkeer vanaf vrijdag 31 juli
Aanstaande vrijdag 31 juli 2020 gaat de provinciale weg Ontbrekende schakel 
N316 officieel open voor verkeer onder de naam Burgemeester van Breemenweg. 
De weg vormt een nieuwe directe verbinding tussen de bestaande rotondes aan 
de Terborgseweg bij Zeddam en de Meilandsedijk bij ’s-Heerenberg. 

De weg zorgt ervoor dat verkeer gemak-
kelijker, veiliger en sneller door kan rijden. 
Het is een belangrijke verbinding tussen 
Doetinchem en Emmerich en zorgt voor 
een betere regionale bereikbaarheid voor 
inwoners en bedrijven. Doordat doorgaand 
verkeer niet meer door de dorpen ’s-Hee-
renberg, Zeddam, Lengel en Azewijn hoeft 
te rijden verbetert dit de leefbaarheid in 
deze dorpen.

Landschap versterken
Het aanleggen van een nieuw stuk weg 
heeft impact op de beleving van de om-
geving en het landschap. Met het project 
‘Levend Landschap’ is in samenwerking 
met grondeigenaren en bewoners de be-
leving met het landschap versterkt. De 
landschappelijke inrichting van het nieuwe 

wegtracé sluit hiermee mooier aan op de 
cultuurhistorische waarden in de omge-
ving. Daarnaast biedt deze inrichting ook 
meerwaarde voor de ecologische waarden 
in het gebied.

Openingsfilm
De gemeente Montferland en provincie 
Gelderland hebben in verband met de Co-
ronamaatregelen al in een eerder stadium 
besloten om geen openingshandeling en 
ontmoeting van besturen en medewerkers 
op locatie te organiseren. Er is een ope-
ningsfilm gemaakt om virtueel de weg te 
openen en het lint door te knippen. Vanaf 
vrijdag 31 juli is deze te vinden op de web-
sites van gemeenten en provincie. Ook op 
de social media kanalen zie je de film voor-
bijkomen #OntbrekendeschakelN316

COVID-19 subsidieregelingen Provincie 
Gelderland
Provincie Gelderland heeft een aantal COVID-19 subsidie regelingen. Op dit mo-
ment is het subsidieplafond van 2 regelingen bereikt. Vanaf 4 augustus komen er 
2 nieuwe regelingen bij voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, 
erfgoed, recreatie en toerisme. 

Naar verwachting komt er in september 
een speciale regeling voor Gelderse thea-
ters met een zaal van 250 zitplaatsen of 
meer. In augustus opent een regeling voor 
monumenten met een publieksfunctie en 
regionale musea.

Tegemoetkoming Monumenten met 
een publieksfunctie en regionale 
musea
Heeft uw monument met publieksfunctie 
of regionaal museum te maken gekregen 
met gedaalde bezoekersaantallen door 
de COVID-19 crisis, en zijn de inkomsten als 
gevolg daarvan gedaald? Dan kunt u vanaf 
5 augustus 2020 subsidie aanvragen. 
Deze regeling is bedoeld voor monumen-
ten met een publieksfunctie en regionale 
musea met minimaal 8.000 betalende be-
zoekers per jaar. Meer informatie over deze 
regeling vindt u op 
www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies.

U kunt de subsidie aanvragen van 5 augus-

tus 2020 tot en met 31 december 2020 of 
totdat het budget op is.  

Ondersteuningsmaatregelen voor 
ondernemers en organisaties
Wilt u ideeën voor de aanpassing van uw 
bedrijfsvoering, die passen binnen de hui-
dige regelgeving, ontwikkelen en uitvoe-
ren? Heeft u maatregelen genomen met 
betrekking tot de anderhalvemetersa-
menleving, of gaat u deze maatregelen ne-
men? Dan kunt u vanaf 4 augustus 2020 
subsidie aanvragen.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers 
en organisaties op het gebied van cultuur, 
erfgoed, recreatie en toerisme, zoals mu-
sea, festivals, (kleine) theaters, hotels, 
restaurants, evenementenorganisaties, 
dagattracties, campings en kermissen. 
Meer informatie over deze regeling vindt u 
op www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies. 
U kunt de subsidie aanvragen van 4 augus-
tus 2020 totdat het budget op is.  



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.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
-  Klinkerstraat 91 te ’s-Heerenberg, 7041; het verbouwen 

van een gemeenschappelijke ruimte tot appartement 
en het ombouwen van een onbenoemde ruimte tot ge-
meenschappelijke ruimte (ontvangen 22-07-2020)

-  Lengelseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DS; het wijzigen 
van de indeling en de gevel (ontvangen 16-07-2020)

-  Melkweg te Beek, kad.gem.Bergh, sectie K, nr. 1462, 
7037; het bouwen van de helft van een dubbel woonhuis 
(rechterzijde) (ontvangen 17-07-2020)

-  Melkweg te Beek, kad.gem.Bergh, sectie K, nr. 1464, 
7037; het bouwen van de helft van een dubbel woonhuis 
(linkerzijde) (ontvangen 17-07-2020)

-  Melkweg 1 a te Beek, 7037 CN; het realiseren van een zelf-
standige inwoningssituatie (ontvangen 22-07-2020)

-  plan Loerbeek, kavel 3, 7036; het oprichten van een vrij-
staande woning (ontvangen 20-07-2020)

-  Polmanstraat 1 a te Beek; 7037 CZ; het oprichten van een 
schuurwoning (ontvangen 17-07-2020)

-  Rinkomsweg 20 te Kilder, 7035 CB; het oprichten van een 
loods (ontvangen 23-07-2020)

-  Tugerallee 45 te ’s-Heerenberg, 7041 GH; het plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel van de woning (ont-
vangen 17-07-2020)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Eltenseweg 11 te Stokkum, 7039 AA; het saneren van as-

best dakbeschot woning (verzonden 22-07-2020)
-  Mariastraat 26 te Braamt, 7047 AJ; het slopen van de 

schuur/berging en verwijderen van asbest
-  Sint Jansgildestraat 4 c te Beek, 7037 DK; het slopen van 

het tuinhuis (verzonden 22-07-2020)
-  Zuider Markweg 34 te Beek, 7037 CV; het slopen van de 

woning en de bijgebouwen (verzonden 22-07-2020)

Verleende omgevingsvergunning activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  De Pontilaan 19 te Didam, 6942 HL; het realiseren van 

een dakopbouw op een bestaande berging (verzonden 
23-07-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heeckerenhof 15 te Didam, 6942 RB; het bouwen van 
een woning (verzonden 21-07-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Kerkstraat 68 te Didam, 6941 AJ; het bouwen van een 
garage en veranda (verzonden 23-07-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning activiteiten hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
-  Lieve Vrouweplein 5 te Didam, 6942 BP; het wijzigen 

van de functie van de bedrijfsruimte (verzonden 22-07-

2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Brummelhof 41 te Azewijn, 7045 AB; het plaatsen van 

een dakkapel op de voor- en zijgevel van de woning (ver-
zonden 20-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Chamavenstraat 3a  te Lengel, 7044 AM; het oprichten 
van een woning (verzonden 23-07-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Hagelcruijsweg 1 te Stokkum, 7039 BA: het bouwen van 
een houtskeletbouwwoning (verzonden 16-07-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkwijkweg 5 te Didam, 6942 ND; het nieuw bouwen 
van een schuur (verzonden 20-07-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Oude Kolkstedeweg 29 te Beek, 7037 BG; het bouwen 
van een vrijstaande woning (verzonden 23-07-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Barlhezestraat 18 te Stokkum, 7039 AV; het plaatsen 

van een airco (verzonden 22-07-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar.


