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Snoei uw taxushaag t/m 10 september
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de strijd tegen kanker
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de
mooie doelstelling van 425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat veel mensen bestempelden als heerlijke warme weken, was het voor de meeste te warm om
te snoeien. En terecht!

wordt opgeruimd na hun bezoek.
De uitgiftepunten zijn te vinden op
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn
groen van kleur.

moment, maar kan per jaar verschillen. De
stichting zet dan ook nog even alles op alles om het laatste snoeisel in te zamelen.
Het doneren van taxussnoeisel is geheel
kosteloos!

Alle kleine beetjes helpen
Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel
zijn van harte welkom! Er zijn binnen het
inzamelgebied verschillende mogelijkheden om het taxussnoeisel in te leveren.
Hier kan men, zonder afspraak, terecht
voor zowel kleine maar ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Alle inzamelpunten
zijn terug te vinden op www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten en zijn oranje van kleur.
Help stichting Taxus Taxi om de doelstelling voor 2020 te behalen. Doneer nú nog
uw taxussnoeisel!

Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet nu alles op alles om
toch de doelstelling te behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u
uw taxushaag nog uiterlijk 10 september,
om ook úw takje bij te dragen in de strijd
tegen kanker?
Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan
tot en met donderdag 10 september. De
stichting kan tot die tijd alle hulp goed
gebruiken. Wel of geen taxushaag, óók
het verspreiden van de boodschap van de
stichting kan al voldoende zijn. Nog steeds
is er jaarlijks een grote hoeveelheid taxussnoeisel nodig voor het produceren van
kanker remmende medicijnen. Tegen het
einde van het inzamelseizoen nemen de
werkzame stoffen af, dit is niet op een vast

Behoud werkzame stof Taxol
Taxol, de basis grondstof voor kanker remmende medicijnen is alleen aanwezig in de
jonge scheuten (éénjarig snoeisel) van de
taxushaag. Zodra het snoeisel broei bevat
gaat deze belangrijke werkzame stof verloren. Bewaar het snoeisel daarom zo luchtig
mogelijk, uit de zon én maak een kuil in het
midden van het snoeisel. Dek het vooral
niet af! Om het verwerkingsproces van het
snoeisel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vraagt de stichting om vermenging

met bladeren zoveel mogelijk te voorkomen.
Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk
te maken zijn er op diverse uitgiftepunten
gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen
op te halen. Het gebruik hiervan is niet verplicht! De stichting geeft wel aan dat het
bewaren van snoeisel in plastic zakken funest is voor de naaldjes. Bewaar het liever
los op de grond of leg het op een zeil. De
stichting zorgt ervoor dat alles weer netjes

‘Samen in strijd tegen kanker’
In samenwerking met Den Ouden Groep.
Meer informatie over de taxusinzameling is
te vinden via www.taxustaxi.nl

De eerste zet… Agem Energieloket!
Je hebt het misschien al wel voorbij zien komen, de ‘De Eerste zet… Agem Energieloket!’ berichten.
Agem Energieloket wil hiermee meer bekendheid krijgen onder inwoners van de
Achterhoek, zodat iedereen weet dat zij
hét informatiepunt zijn voor al je vragen
over energiebesparing. Zij helpen je wegwijs te worden in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan voor het verduurzamen van jouw woning.

Agem Energieloket is namens gemeente
Montferland hét Energieloket waar je met
al je vragen over energiebesparing terecht
kunt. Zij doen dit zonder winstoogmerk en
voor een nóg groenere Achterhoek!
Meer informatie?
www.agem.nl/eerstezet.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Braamt, kad.gem. Bergh, sectie M, nr. 3, 7047; het bouwen van 21 recreatiewoningen (ontvangen 26-08-2020)
- Geulecampweg 11 te Didam, 6942 PB; het plaatsen van
54 zonnepanelen (ontvangen 24-08-2020)
- Loilderhofweg 2b te Didam, 6941; het bouwen van een
woning (ontvangen 20-08-2020)
- nabij A12, gemeente Montferland; het kappen van bomen (ontvangen 26-08-2020)
- nabij Hengelderweg te Didam, 6942; het verwijderen van
bomen (ontvangen 26-08-2020)
- Röntgenstraat 19 te Didam, 6941 BR; het realiseren van
een erker aan de voorzijde van de woning (ontvangen
23-08-2020)
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.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Goudsbloemstraat 16, 18, 20, 22 en 24 en de Strobloemstraat 8, 10 en 12 te Didam, 6942; het slopen van 8 woningen en 5 garages en het verwijderen van asbest (verzonden 25-08-2020)
Verleende omgevingsvergunning
- Meursweg 5 te Didam, 6942 GH; het verbouwen van de
woning (verzonden 26-08-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Slotlaan 76 te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het verbouwen
en uitbreiden van de woning (verzonden 25-08-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu

Beschikking maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor de Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek.
De maatwerkvoorschriften worden opgelegd voor het aspect bodem (verzonden 20 augustus 2020)
Rechtsmiddel: bezwaar.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval bekend dat de volgende melding is
ingediend door:ATOP Recycling. De puinbreker wordt ingezet op de locatie: Oude Maatsestraat 16 te Didam. De
geplande inzet is maximaal 1,6 dagen in de periode van 31
augustus 2020 tot aan 30 oktober 2020.
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Openbare be kendmakingen - ver volg
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie

APV

Verleende vergunning
Evenement
: Endurance Montferland
Datum
: 19 september 2020
Locatie
: Manege Stroombroek, Braamweg 7
Braamt
Verzonden
: 21 augustus 2020
Rechtsmiddel
: bezwaar

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).

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.

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-

Voorletters en
geslachtsnaam

Adres

Datum
besluit

W. Xu

Terborgseweg 2,
Zeddam

24-08-2020

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.

