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G emeentenieuws

Begroting 2021
De begroting 2021 is de derde begroting van de raadsperiode 2018-2022. Op donderdag 12 november vindt vanaf 21.00 uur de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad digitaal plaats. De gemeenteraad stelt dan de begroting vast voor
het jaar 2021. Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college van
burgemeester en wethouders toestemming om de uitgaven te doen.
De vergadering is live te volgen:
www.montferland.info/gemeenteraad

OP WWW.MONTFERLAND.INFO VINDT
U DE VOLLEDIGE BEGROTING

De begroting voor 2021 is niet rooskleurig,
maar biedt door het maken van keuzes wel
perspectief. In het voorjaar werd duidelijk
dat er een financieel zware periode voor
de gemeente Montferland aankomt. De
kosten voor zorg stijgen snel en ook een
aantal samenwerkingsverbanden vragen
extra geld. Het Rijk vergoedt deze kosten

niet volledig. Daarom is het nodig lokale
maatregelen te nemen. Om de begroting
sluitend te kunnen krijgen stelt het college
een pakket aan maatregelen voor aan de
gemeenteraad. Het gaat om maatregelen
in de gemeentelijke bedrijfsvoering, maar
ook maatregelen die impact hebben op het
voorzieningenniveau van onze gemeente.

Didam, 10 november 2020
Onderwerp: Mantelzorg in tijden van corona

Beste mantelzorgers in gemeente Montferland,
Van onschatbare waarde
In Montferland is de bereidheid om voor elkaar te zorgen van oudsher groot. Omzien
naar elkaar, scholder an scholder! En dat is van onschatbare waarde! Bedankt voor uw
inzet voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of andere dierbare. En bedankt voor uw inzet als vrijwilliger bij zorginstellingen of op ander plekken, soms voor hulpbehoevenden
die u vooraf niet kende. Velen van u zeggen: “Mijn hulp is toch normaal, dat doe je toch
gewoon voor je geliefden of naasten’’. En juist dat vind ik zo mooi om te horen!
Een andere Dag van de Mantelzorg
10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. U bent één van de naar schatting
4,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Helaas kan deze dag niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Namens de gemeenten in de Achterhoek hebben de wethouders Sociaal Domein, waaronder onze wethouder Ruth Mijnen, samen een film
gemaakt om de mantelzorgers in deze regio te bedanken. U kunt deze vinden op de
website of facebookpagina van de gemeente.
In tijden van corona
We weten dat tijdens de coronapandemie nog meer is terecht gekomen op de schouders van mantelzorgers. Het is een grote uitdaging en verantwoordelijkheid om in deze
tijd zorg te verlenen met voldoende aandacht. Of je nu intensief, dagelijks zorg verleent
of af en toe, bijvoorbeeld met de boodschappen of klussen, het is vaak een stuk lastiger op dit moment. Er is soms minder ondersteuning. We worden allemaal gevraagd
zoveel mogelijk thuis te blijven. Persoonlijk contact is vaak minder of vervangen door
telefonisch of digitaal contact. Mensen maken zich soms zorgen over hun toekomst.
Dat heeft een flinke impact op het dagelijkse leven van iedereen. Als burgemeester heb
ik heel veel waardering voor uw inzet als mantelzorger, juist in deze tijd.

#aandachtvoorelkaar
Ik hoop dat ook u, als mantelzorger, af en toe een beroep op uw omgeving kunt doen.
Gelukkig bestaat onze gemeente uit hechte gemeenschappen waar de meeste mensen
elkaar kennen en bereid zijn om elkaar te helpen. Dat contact met elkaar is belangrijk,
een helpende hand, een luisterend oor, een praatje, telefonisch, via de tablet, computer
of een kaart.
Zijn er problemen? Blijf daar dan niet mee zitten. In Montferland is er een sociaal
aanspreekpunt. De ondersteuning voor mantelzorgers is in eerste instantie belegd bij
Welcom. Kijk voor informatie op www.iedereenwelcom.nl/diensten/mantelzorg.
Nogmaals bedankt voor uw liefdevolle inzet in deze moeilijke periode. Houd vol, zorg
ook goed voor uzelf en blijf aandacht voor elkaar hebben. U bent een van de redenen
waarom ik trots ben burgemeester van deze mooie gemeente Montferland te zijn.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Peter de Baat
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Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Groepen

Vervoer

Thuis

Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Winkelen en boodschappen
Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen
reizen.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levensmiddelen
verkopen zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov verplicht.

Sport
Sport met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draag je
een mondkapje buiten de les.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.
Groepslessen verboden
verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Reizen op de buurtbustrajecten tijdelijk via belbus
De buurtbussen rijden nog steeds niet. Toch biedt Arriva nu de mogelijkheid om
een reis te plannen op de bestaande trajecten van de buurtbuslijnen in de regio
(Oost).
Dit vervoer wordt de komende tijd nog
niet uitgevoerd door de vrijwilligers van de
buurtbusvereniging maar door middel van
een reservering bij een belbus.
Hoe werkt reizen met deze belbus
De reis kan worden gereserveerd minstens

1 uur voorafgaand aan vertrek via onderstaande nummers:
Rivierenland: 0418-661283 (vervoersbedrijf Juijn)
Achterhoek: 088-9008904 (ZOOV). De
taxi kan 15 minuten voor tot 15 minuten
na het afgesproken vertrektijdstip komen.

Als de reiziger bij reservering zijn/haar telefoonnummer doorgeeft, belt de chauffeur
de reiziger als hij er bijna is. De chauffeur
wacht maximaal 2 minuten bij de halte.
• Men reserveert een reis van buurtbushalte naar buurtbushalte, dus niet vanaf
het huisadres.
• Reserveren kan alleen op de bestaande
buurtbustijden, dus niet na 19.00 uur. En
niet in het weekend.

• Bij het reserveren wordt in verband met
het toepassen van de corona-maatregelen naar de gezondheid gevraagd.
• Reserveren kan per dag en niet voor
meerdere dagen gelijktijdig.
• Een enkele reis kost € 2,35. In de bus kan
elektronisch worden afgerekend.
• De OV-chipkaart en studentenkaarten
zijn NIET geldig.
• Het dragen van een mondkapje is gedurende de gehele reis verplicht.

#Aandachtvoorelkaar
We nodigen je uit om mee te doen en een lichtpuntje te creëren voor de ouderen.
Hieronder vind je een kleurplaat die je mag invullen zoals je wilt.
Ben je klaar? Stuur dan jouw bijdrage in
een envelop via de post naar gemeente
Montferland, Antwoordnummer 6501,
6940 ZX Didam. Graag ontvangen wij de
kleurplaat voor woensdag 25 november.

Wij zorgen ervoor dat alle kleurplaten, namens jullie, bij de zorgcentra en/of andere
locaties in Montferland bezorgd worden.
De ingeleverde knutselwerken worden op
zijn vroegst na 48 uur pas bezorgd. We ho-

pen de ouderen met jouw stukje aandacht
even te verwennen en een lichtpuntje te
bezorgen.
Stuur een foto in tijdens het knutselen en
wie weet sta jij straks in de krant. Mail de
foto naar voorlichting@montferland.info
Alvast ontzettend bedankt!

Speciaal voor jou!

In de gemeente Montferland hebben we aandacht voor elkaar! #samenknutselen

Politieke Avond Montferland 12 november

GGD Gezondheidsmeter: hoe gezond is
Montferland?
Met de slogan ‘Hallo, hoe gaat het met ons?’ is de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) Noord- en Oost Gelderland dit najaar met een groot gezondheidsonderzoek gestart. Bijna 60.000 inwoners in de regio Noord- en Oost Gelderland
hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen. Ook als je geen uitnodiging
hebt ontvangen mag je dit jaar voor het eerst meedoen aan het onderzoek. Help jij
ook mee om de gezondheid van Montferland in beeld te brengen?
Ben je 18 jaar of ouder? Via
www.ggdgezondheidsmeter.nl kun je heel
eenvoudig meedoen. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Je
krijgt vragen over jouw gezondheid, leefstijl
en woonsituatie. De GGD Gezondheidsmeter is in te vullen tot 18 december 2020.
Jouw deelname is belangrijk om een goed
beeld te krijgen van de gezondheid in de
gemeente Montferland. De GGD Gezondheidsmonitor voldoet uiteraard aan alle
privacy regelgeving. Jouw privacy is dus
volledig gewaarborgd.
Hoe verloopt het onderzoek?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) kiest willekeurig personen uit heel
Nederland voor deelname aan de GGD
Gezondheidsmonitor. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de
gezondheid in heel Nederland en ook per
gemeente. Zij ontvangen per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De
vragenlijst invullen kan zowel online als op
papier. Heb je wel een uitnodiging gehad,
maar de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan
bij deze het verzoek om de vragenlijst alsnog voor 18 december in te vullen.
Heb je geen uitnodiging gehad, maar wil
je toch graag meedoen? Dat kan! Ga snel
naar www.ggdgezondheidsmeter.nl en
doe mee!
Over de GGD Gezondheidsmeter
Elke GGD in Nederland voert één keer per

vier jaar de GGD Gezondheidsmeter uit.
Met de resultaten krijgen gemeenten inzicht in de gezondheid en leefgewoonten
van de inwoners. Dat is belangrijke informatie om inwoners te ondersteunen en te
helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en leefstijl.
Door samenwerking met het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.
Halverwege 2021 zijn de resultaten van de
GGD Gezondheidsmeter te bekijken op de
website van de GGD Noord- en Oost Gelderland en op de website van de gemeente Montferland. In de resultaten maakt de
GGD onderscheid tussen de inwoners van
18- t/m 64 jaar en de 65-plussers.
Meer informatie
Wil je meer informatie over de GGD Gezondheidsmonitor? Ga dan naar de website van de GGD Noord- en Oost Gelderland:
www.ggdnog.nl/gezondheid/gezond-leven/gezondheidsmeter-2020. Je vindt hier
de veel gestelde vragen en de privacyverklaring.

Op 12 november vanaf 19.00 uur wordt de
Politieke Avond Montferland (PAM) digitaal gehouden.
De Politieke Avond Montferland staat in
het teken van beeldvorming (informatie
ophalen), oordeelsvorming (debat) en
besluitvorming (raadsvergadering). In het
vragenhalfuur kunnen raadsleden of fractievolgers vragen stellen aan het college
van burgemeester en wethouders over
actuele onderwerpen. De politieke avond
is geheel digitaal te volgen: www.montferland.info/gemeenteraad

3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1	Besturenfusie Reflexis Openbaar onderwijs
5.2 	Bestemmingsplan Woningbouw Centrum Braamt II
6
Bespreekstukken
6.1 Programmabegroting 2021 – 2024
6.1.1. Pakket aan maatregelen
6.2 Herziening subsidiebeleid
6.3 Kaders sportvoorziening
7.
Sluiting

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur en
toelichting raadsbrief
19.35 uur tot 20.15 uur Beeldvormend –
Versterking regionale samenwerking Arnhem - Nijmegen
20.20 uur tot 20.50 uur Beeldvormend Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
Laborijn

Wilt u inspreken bij een digitale beeldvormende sessie? Dat kan via één van de volgende opties:
1.	Live inspreken via Zoom vanuit uw eigen huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3. U stuurt een opgenomen video in.
4.	
Live inspreken via Zoom in Gouden
Handen in een aparte ruimte.

Digitale kleine zaal:
19.00 uur tot 20.15 uur Beeldvormend –
Bestemmingsplan Buitengebied, vijfde
herziening
20.20 uur tot 20.50 uur Oordeelsvormend
– Diftar afvalscheiding in de hoogbouw

Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen wordt u verzocht gebruik te
maken van optie 1, 2 of 3.

Digitale raadsvergadering vanaf
21.00 uur
1.
Opening
2. Vaststellen Agenda

Heeft u vragen over het digitaal inspreken?
Neem dan contact op met:
griffie@montferland.info of via
0316-291378.
Op www.montferland.info/gemeenteraad
vindt u de actuele agenda.

MTB sticker 2021

Bij overige vragen neem kun je contact opnemen met de helpdesk van I&O Research
(de uitvoerder van het onderzoek) via telefoonnummer: 0800 - 0191 (gratis) of door
een e-mail sturen naar:
helpdesk@ioresearch.nl.

Vanaf nu verkrijgbaar bij
VVV Montferland!

Bestel de MTB-vergunning eenvoudig vanuit huis
in onze webshop:
vvvmontferlandwebshop.nl

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Verkeersbesluit - Aanpassingen omgeving
busstation ‘s-Heerenberg
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en
besluit tot:
1.	Het opheffen van de voorrang op de kruising van de
Oude Doetinchemseweg met de Stendermolen en de
Molenpoortstraat.
2.	Het realiseren van een laad- en losplaats aan de Stendermolen.
Inzage en informatie: tot en met 11-12-2020. Het volledige
verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te
zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar
Verkeersbesluit - Maatregelen vrachtverkeer en
realisatie landbouwsluis ‘s-Heerenberg
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en
besluit tot:
A.	Het instellen van een verplichte rijrichting voor het
vrachtverkeer op de Drieheuvelenweg (noord.
B.	Het instellen van een verplichte rijrichting voor het
vrachtverkeer op de Zeddamseweg.
C.	Het instellen van een verplichte rijrichting voor het
vrachtverkeer op de Lengelsweg (west).
D.	Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer en de realisatie van een middengeleider op de
Drieheuvelenweg (zuid).
E.	Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Lengelseweg (oost).
F.	Het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Ulenpasweg.
Inzage en informatie: tot en met 11-12-2020. Het volledige
verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te
zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar
Verkeersbesluit - Opheffen wegversmalling Oude
Doetinchemseweg ‘s-Heerenberg
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en
besluit tot:
Het opheffen van de wegversmalling op de Oude Doetinchemseweg middels het verwijderen van de verkeerstekens F5 en F6 en het verlengen van de bestaande voetgangersoversteekplaats met zebrapadmarkering.
Inzage en informatie: tot en met 11-12-2020. Het volledige
verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te
zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar
Verkeersbesluit - Snelheidsverlaging en aanpassen
van de weginrichting op de Drieheuvelenweg, Mengelenbergseweg, Lengelseweg en Zeddamseweg te
‘s-Heerenberg
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en
besluit tot:
1.	
Het verlagen van de maximumsnelheid 80km/uur
naar 60 km/uur, het opheffen van de voorrang op de
Drieheuvelenweg en het verwijderen van de bypass ter
plaatse van de rotonde. Dit betreft:

a. Het verwijderen van de verkeerstekens B6 ter plaatse
van de fietsoversteek op de bypass van de rotonde en
het verplaatsen van de borden G12a bij de aansluiting
van het fiets-/ bromfietspad.
b. Het plaatsen van verkeerstekens A160zb en A160ze
op de Drieheuvelenweg tussen de rotonde met de
Terborgseweg en de kruising met de Lengelseweg.
En het plaatsen van de verkeerstekens A160zb op de
kruising van de Drieheuvelenweg met de Zeddamseweg en de Korensingel.
c. Het verwijderen van de verkeerstekens B1 op de Drieheuvelenweg tussen de rotonde met de Terborgseweg en de kruising met de Zeddamseweg/ Korensingel.
d. Het plaatsen van de verkeerstekens B4 en B5 ter
plaatse van de kruising van de Drieheuvelenweg met
Den Aam.
e. Het verwijderen van de verkeerstekens B6 op de kruising van de Drieheuvelenweg met de Lengelseweg en
op de kruising van de Drieheuvelenweg met de Zeddamseweg/ Korensingel.
f. Het verwijderen en of het verplaatsen van verkeerstekens D2.
g. Het plaatsen van verkeerstekens E1 op de Drieheuvelenweg tussen de kruising met de Lengelseweg en de
kruising met Den Aam.
2.	Het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur
en het opheffen van de voorrang op de Mengelenbergseweg/ Zeddamseweg/ Lengelseweg. Dit betreft:
a. Het plaatsen van verkeerstekens A160zb op de Mengelenbergseweg ter hoogte van de kruising met de
Korensingel/ Landweg (komgrens).
b. Het verwijderen van de verkeerstekens B4, B5, B6 en
D2 op de kruising van de Mengelenbergseweg met de
Zeddamseweg/ Oude Tramweg en op de kruising van
de Lengelseweg met de Drieheuvelenweg.
c. Het verwijderen van de verkeerstekens A160zb en
A160ze ter plaatse van de kruising van de Mengelenbergseweg met de Zeddamseweg/ Oude Tramweg.
d. Het verwijderen en of verplaatsen van de verkeerstekens G12a en G12b bij de aansluiting van het fietspad
op de kruising Oude Tramweg/Zeddamseweg.
3.	Het verlagen van de maximumsnelheid van 50 km/uur
naar 30 km/uur en het opheffen van de voorrang op de
Zeddamseweg.
a. Het plaatsen van verkeerstekens A130zb op de Zeddamseweg ter plaatse van de kruising met de Drieheuvelenweg (komgrens).
b. 
Het verwijderen van bestaande verkeerstekens
A130zb, A130ze, B1, B2 en B6 langs de Zeddamseweg
tussen de kruising met de Drieheuvelweg en de kruising met de Willem van den Berghstraat.
4.	Het verlagen van de maximumsnelheid 80km/uur naar
30 km/uur op de Drieheuvelenweg.
a. Het plaatsen van verkeerstekens A130zb op de Drieheuvelenweg ter plaatse van de kruising met de
Zeddamseweg/ Korensingel en de verkeerstekens
A130zb en A130ze ter plaatse van de ongelijkvloers
kruising met Oude Doetinchemseweg (komgrens).
b. Het verwijderen van verkeersteken B1 op de Drieheuvelenweg ter plaatse van de kruising met de Zeddamseweg/ Korensingel.
Inzage en informatie: tot en met 11-12-2020. Het volledige
verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te
zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar
Verleende vergunning: Standplaats voor friet,
snacks op de woensdagmiddagen
Locatie: centrum Braamt
Rechtsmiddel: bezwaar

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-	De Zonnekroek 2 te Lengel, 7044 ED; het vergroten
van de woning en het oprichten van een bijgebouw ten
dienste van toekomstige mantelzorg (ontvangen 0411-2020)
-	Doesburgseweg te Didam, 6941; het kappen van 2 bomen (ontvangen 29-10-2020)
-	Frieslandweg 9A te Didam, 6942 PT; het bouwen van
een houten mestsilo met kap (ontvangen 02-11-2020)
-	Garstestuk 2 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het vergroten
van de kap op de garage (ontvangen 03-11-2020)
-	Kasteellaan te Beek, 7037; het oprichten van een woning (ontvangen 30-10-2020)
-	Koppelstraat 2 te Braamt, 7047 CX; het realiseren van
een werktuigenberging en sleufsilo’s (ontvangen 02-112020)
-	Lieve Vrouweplein 13 te Didam, 6942 BP; het kappen
van 2 acacia’s (ontvangen 30-10-2020)
-	Meursweg 8 te Didam, 6942 GG; het aanleggen van
een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 05-112020)
-	Polstraat 40 te Didam, 6942 VM; het plaatsen van een
dakkapel (ontvangen 30-10-2020)
-	Stadswal 3 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen 29-10-2020)
-	Wilhelminastraat 35 te Didam, 6942 BJ; het binnenplans wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning
(ontvangen 01-11-2020)
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
-	Salviastraat 1, 3, 5 en 7, 6942 WB; Dahliastraat 17 en 19,
6942 VV; en Strobloemstraat 22, 24, 26 en 28 te Didam,
6942 VS; het verwijderen van asbest (verzonden 30-102020)
-	Touwslagersbaan 1 te ’s-Heerenberg, 7041 ZT; het verwijderen van asbest (verzonden 03-11-2020)

Verleende omgevingsvergunning
-	Heuvelstraat 20 te Stokkum, 7039 AE; het bouwen van
een woonhuis (verzonden 05-11-2020) Rechtsmiddel:
bezwaar
-	Melkweg 1b en 1c te Beek, 7037 CN; het oprichten van
een woongebouw (met twee wooneenheden)(verzonden 04-11-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Stillewaldweg 3 te Loerbeek, 7036 AH; het realiseren
van een paardenbak/rijbak (verzonden 02-11-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare Werken

Ontwerpverkeersbesluit Parkeerverbod De Bleek/
Slotlaan te ’s-Heerenberg
Portefeuillehouder: O. van Leeuwen
Inleiding
Aan de oostzijde van Slotlaan/De Bleek is een parkeerverbod ingesteld. Er wordt wel aan de westzijde geparkeerd.
Door het verloop van de weg is er voor het verkeer uit de
richting Stokkum komend tussen Oliemolen en Molenpoortstraat geen zicht op verkeer dat uit het centrum van
’s-Heerenberg komt. Auto’s gaan elkaar dan passeren op
het gedeelte waar aan de westkant van de weg wordt
geparkeerd. Daardoor ontstaan er onveilige situaties ook
voor voetgangers en fietsers aangezien passerende auto’s
op het trottoir gaan rijden.

Motivering
Door een parkeerverbod op de Slotlaan/De Bleek in
’s-Heerenberg (ook) aan de westzijde op het stuk tussen
Oliemolen en Molenpoortstraat in te stellen kan de oorzaak van deze onveilige situaties worden weggenomen.

Openbare be kendmakingen - ver volg
Overweging
Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994
moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van
de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van
een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
Maatregel
Een parkeerverbod op de Slotlaan/De Bleek in ’s-Heerenberg (ook) aan de westzijde op het stuk tussen Oliemolen
en Molenpoortstraat.
Doelstelling
Met het verkeersbesluit wordt beoogd:
Het voorkomen van onduidelijkheid of men op kan rijden langs geparkeerde auto’s. Door die onduidelijkheid
ontstaan gevaarlijke situaties, met name voor fietsers
en voetgangers. Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg
geweest met de verkeerskundige en beleidsmedewerker
van de gemeente Montferland.
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:
Het instellen van een parkeerverbod aan de westzijde van
De Bleek/Slotlaan op het stuk tussen Oliemolen en Molenpoortstraat door het plaatsen van verkeersborden E1.
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).

Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Dit ontwerpverkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam gedurende zes weken vanaf 5 november 2020. Bij vragen
kan contact opgenomen worden met dhr. G. Wassink, beleidsmedewerker verkeer, via 0316-291391.
De tekst van het ontwerpverkeersbesluit is ook te vinden
op de website van de rijksoverheid
(zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in).
Belangenafweging
Door de genoemde maatregel zullen een aantal parkeermogelijkheden vervallen. Betreffende weggebruikers zullen iets verder moeten lopen om hun auto te kunnen parkeren. Dit nadeel weegt niet op tegen de grote verbetering
van de verkeersveiligheid op de Bleek/Slotlaan
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. U kunt dat richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montferland,
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. U kunt uw bezwaarschrift
ook digitaal indienen. Op de website van de gemeente
www.montferland.info vindt u onder “digitaal loket” onder “Digitale formulieren” het formulier “bezwaarschrift
indienen”. Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD

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-

inlogcode nodig.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen.
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-recht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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 milieubeheer voor de Didamseweg 35 te Beek.
De melding betreft het veranderen van het bedrijf; verplaatsen werkplaats en een gedeelte van het magazijn.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

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.

