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G emeentenieuws

Klussen in je vakantie?
Heb jij deze zomervakantie ook weer een
paar klussen in huis op je lijstje staan?
Kijk eens of je ook wat klussen aan je lijst
kunt toevoegen waarmee je energie bespaart! Op die manier kost klussen niet
alleen geld, maar verdient het zich op
termijn gewoon weer terug.
Weet je niet welke energiebesparende
klussen je in jouw huis kunt uitvoeren?

Kijk eens op de website van Agem Energieloket https://agem.nl/energie-besparen of laat één van de adviseurs van
Agem Energieloket meedenken. Wil je de
isolatie van jouw woning aanpakken? In
de ‘Verbeterjehuis’ tool op agem.verbeterjehuis.nl kun je zien wat de mogelijkheden zijn voor jouw woning, en wat de
geschatte kosten zijn.

APV / Bijzondere wetten

Evenement : Rommelmarkt
Datum
: 16 augustus 2020
Locatie
: Sint Jansgildestraat 31 te Beek
Verzonden : 11 augustus 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Burgerzaken

Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)
n(en) niet meer op het adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Voorletters en
geslachtsnaam

Adres

Datum
besluit

N.J.G. Vicario

Maria van Nassaulaan 118, ’s-Heerenberg

10-08-2020

B. Modderkolk

de Esdoorn 29, Didam

11-08-2020

Rechtsmiddel: Bezwaar

Vaststelling Beleidsregels jeugdhulp 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken bekend dat
deze de beleidsregels jeugdhulp definitief
hebben vastgesteld op 11 augustus 2020.
Dit met een terug werkende krachtdatum
van 1 januari 2020.

De beleidsregels jeugdhulp bevatten de
nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp 2020
De beleidsregels jeugdhulp is te vinden op
de gemeentelijke website,
www.montferland.info/beleidsregels.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Hooglandseweg 18 te Braamt, 7047 CP;
het bouwen van een carport (ontvangen
07-08-2020)
- Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041
CP; het verbouwen en wijzigen gebruik
van een voormalige winkel (ontvangen
11-08-2020)
- Zuider Markweg 28 te Beek, 7037 CV; het
vervangen van een bestaande schuur
voor een mantelzorg woning (ontvangen 08-08-2020)
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.
Intrekking aanvraag
omgevingsvergunning
- Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC;
het aanleggen van een geluidswal met

een hekwerk (verzonden 12-08-2020)
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Mariastraat 26 te Braamt, 7047 AJ; het
verwijderen van asbest (verzonden 0708-2020)
- Op den Dam 3 te Azewijn, 7045 BC; het
asbest dakbeschot saneren (verzonden
10-08-2020)
- Schapenweg 1 te Zeddam, 7038 BR; het
verwijderen van asbesthoudende golfplaten (verzonden 07-08-2020)
- Willibrordusweg 8 te Didam, 6942 EN;
het verwijderen van asbest (verzonden
07-08-2020)

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).
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 indiening 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 beroepen 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.

Verleende omgevingsvergunning
(wijziging op eerder verleende
omgevingsvergunning)
- Groeneweg 1c te Zeddam, 7038 ED;
het wijzigen van het aanleg niveau van
de woning (verzonden 12-08-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
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Oproep aan duurzame bedrijven in
Montferland
Duurzame bedrijven opgelet: op 8 oktober [19:00-21:00] organiseert de
gemeente Montferland een energiemarkt voor inwoners. Hier kunnen organisaties en bedrijven zich profileren en presenteren vanuit duurzaam oogpunt.
De energiemarkt zal zich specifiek richten op het verduurzamen van woningen binnen de gemeente. Overtuig de inwoners van Montferland op kosteloze
wijze van uw toegevoegde waarde [deelname is gratis]
Op de energiemarkt krijgt u de mogelijkheid duurzaamheid in wonen te bevorderen. U krijgt de kans uw duurzame
product of dienst te promoten en misschien wel te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van zonnepanelen,
het isoleren van huizen of het plaatsen
van warmtepompen. Op de markt zullen
tevens de mogelijkheden voor subsidies
en de duurzaamheidslening toegelicht

worden, wat uw dienst nóg aantrekkelijker maakt. Maak contact met uw
toekomstige clientèle en help zo samen
met de gemeente om Montferland te
verduurzamen!
In verband met corona is er op de markt
maar beperkte ruimte; geef u daarom via
duurzaamheid@montferland.info op en
maak kans op een eigen kraampje.

Jaarvergadering Kontaktraad Loil 28 september 2020
Als gevolg van de Coronacrisis is de jaarvergadering van de Kontaktraad uitgesteld.
Deze wordt nu op maandag 28 september a.s vanaf 20.00
uur gehouden in de kerk in Loil. De aanvang is om 20.00 uur.
Alle Loilenaren en Loilse vereniging zijn hierbij welkom.
De concept- notulen van de laatste jaarvergadering zijn te
vinden via www.loil.nl.
I.v.m. corona gelden wel enkele voorwaarden:
* uiterlijk zondag 27 september aanmelden via: kontaktraad@loil.nl
* Voel je je niet fit, blijf dan thuis meld je, indien mogelijk, tijdig af.
Agenda
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 27 mei 2019.
3. Bestuurlijke mutaties:
		 a. Aangetreden: Margreet Peters-Looman.
		 b. Vacature voorzitter.
		 c. Vacature penningmeester.
4. Financieel verslag door penningmeester.
		 a. Kascommissie.
		 b. Begroting 2020.
5. Vaststellen diverse tarieven.
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
		 a. Werkgroep communicatie.
		 b. Werkgroep sociale samenhang.
		 c. Werkgroep onderwijs.
		 d. Werkgroep natuur en recreatie.
		 e. Werkgroep wonen.
		 f. Werkgroep dorpsvisie Loil 2020-2030.
		 g. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil.
7. Plattelandsraad.
8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2020-mei 2021.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.

