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Ontbrekende schakel N316 geopend
voor verkeer

De mooiste foto’s winnen –
Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee 
willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar ‘Samen sterker’ 
en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. 

Voor een succesvolle deelna-
me is het belangrijk dat de fo-
to’s betrekking hebben op het 
thema. Dit jaar vragen wij alle 
hobbyfotografen om te verbeel-
den, waar zij aan denken bij de 
woorden ‘samen sterker’. De Co-
rona-tijd heeft ons er de afgelopen 
maanden allemaal van doordrongen, dat 
samenzijn niet zo vanzelfsprekend is als 
we altijd dachten, maar ook dat we alleen 
samen het corona-virus kunnen verslaan. 
Afspreken met familie of vrienden en naar 
het werk gaan was niet langer mogelijk. 
Een bezoekje aan het nabije buurland werd 
afgeraden.

Máár, samen zijn we er wel in geslaagd om 
corona terug te dringen, saamhorigheid 
leidde tot bijzondere initiatieven en alter-
natieve vormen van contact. Door samen 
thuis te blijven kon de Nederlands-Duitse 
grens als een van de weinige Europese 
grenzen open blijven. Hebben u en uw 
gezin op oma´s verjaardag voor haar ge-
zongen in de tuin of voor het raam? Heeft 
u voor uw buren boodschappen gedaan? 
Geniet u nu extra van bezoekje over de 
grens?

Laat zien hoe u de afgelopen maanden 
heeft beleefd, wat u bijzonder heeft ge-
mist of wat nu weer kan. Kortom: laat zien 
hoe u de afgelopen maanden “samen ster-
ker” was en maak kans op een mooie prijs.

Iedere deelnemer kan max. drie 
foto’s inzenden. Deze dienen 
digitaal óf afgedrukt (min. for-
maat 13 x 18 cm) te worden in-
gezonden en moeten voorzien 
zijn van titel, plaats van opna-

me, naam, telefoonnummer en 
e-mail adres van de fotograaf.

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-
Waal kiest samen met inwoners van de 
Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De 
winnaars krijgen begin december bericht. 
De twee mooiste inzendingen uit Neder-
land en die uit Duitsland worden met een 
geldprijs van resp. € 200 en € 100 beloond. 
Over de uitslag van de fotowedstrijd kan 
niet worden gecorrespondeerd.

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de 
Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten 
onder naamsvermelding van de fotograaf. 
De ingeleverde foto´s worden eigendom 
van de Euregio Rijn-Waal. 

De foto´s kunnen tot 1 oktober 2020 di-
gitaal naar info@euregio.org of in een ge-
sloten enveloppe onder vermelding van 
‘Fotowedstrijd’ ingestuurd worden naar 
Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE 
´s-Heerenberg. 

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt 
u nalezen op www.euregio.org/fotowed-
strijd2020

Voor een succesvolle deelna- Iedere deelnemer kan max. drie 

Bezoek onze webshop!
Bestel de mooiste  ets- en wandelroutes 
van Montferland, informatiebrochures en 
ruiter- en mountainbikevergunningen 

eenvoudig op 
www.vvvmontferlandwebshop.nl

Voor maar 0,99 bij u thuis bezorgd!

Sinds vrijdag 31 juli 2020 is 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 Terborg-
seweg 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 kernen ’s-Hee-
renberg, Zeddam, Lengel en Azewijn hoeft 
te rijden, verbetert dit de leefbaarheid in 
deze dorpen.

Virtueel lintje doorknippen
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. De film 
is te vinden op www.montferland.info/
ontbrekendeschakel



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Arnhemseweg 28 te Beek, 7037 DB; het vergroten van 

de woning (ontvangen 27-07-2020)
-  De Oliemolen 9 te ’s-Heerenberg, 7041 BR; het verbou-

wen van de woning (ontvangen 24-07-2020)
-  Handelsweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 GX; het vervan-

gen van een garagedeur door een kozijn (ontvangen 
28-07-2020)

-  Hellekampweg 4 te Didam, 6941 DT; het realiseren van 
een dakopbouw op de bestaande woning (ontvangen 
24-07-2020)

-  Zinderberg kavel 15 en 16 te Kilder, 7035; het oprichten 
van een woonhuis (ontvangen 27-07-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbe-
treffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op loca-
tie Didam, Bergvredestraat 10.

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Groenvoorziening tegen over de Goudsbloemstraat 42 

te Didam, 6942; het tijdelijk plaatsen van een bouw-
plaats en een bewonerspaviljoen (verzonden 29-07-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Tugerallee 45 te ’s-Heerenberg, 7041 GH; het plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel van de woning (ver-
zonden 27-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Prinses Beatrixstraat 57 te Didam, 6942 JJ; het bouwen 

van een nieuwe schuur (verzonden 24-07-2020)

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning
-  Dijksestraat 12 te Didam, 6942 GC; het plaatsen van een 

tijdelijk chalet t.b.v. een project op school (verzonden 
24-07-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Friesickweg 2 te Didam, 6941 SE; het plaatsen van een 

erfafscheiding (verzonden 24-07-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 136 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 
het bouwen van een schuur (verzonden 24-07-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Leliestraat 43 te Didam, 6942 XL; het plaatsen van een 
overkapping in de achtertuin (verzonden 27-07-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Plantsoensingel Zuid 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZC; het 
uitbreiden van de woning (verzonden 30-07-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Sommenweg 3 te Didam, 6941 ST; het herbouwen van 
twee bijgebouwen (verzonden 27-07-2020) Rechts-
middel: bezwaar

-  Wilhelminastraat 35 en 37-1 t/m 37-19 te Didam, 6942 
BJ; het herontwikkelen van de Rabobank Didam naar 
19 nieuwe studio’s/ appartementen (verzonden 27-07-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening 
-  Hogenendseweg 16 te Didam, 6942 DV; het uitbreiden 

van de woning (verzonden 28-07-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Loilderhofweg 2d te Didam, 6941 RW; het oprichten 
van een vrijstaande woning met bijgebouw (verzonden 
29-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken
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:
het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord met kente-
kenaanduiding, ter hoogte van Schoolstraat 5-2 te Didam.

Inzage en informatie: 04-08-2020 tot en met 15-09-
2020.
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
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 Matjeskolk 23 te Beek.

De melding betreft het veranderen van het bedrijf. Het Ac-
tiviteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

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 Distributiestraat 4 en 5 te ’s-Heerenberg.

De melding betreft het veranderen van het bedrijf. Het Ac-
tiviteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

 Ruimtelijke ontwikkeling
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.

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 
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.


