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Jong ziet om naar oud, in tijden van Corona. Met honderden prachtige tekeningen 
hebben o.a. leerlingen van de basisscholen in Montferland de ouderen in onze ge-
meente een hart onder de riem gestoken. De burgemeester (Meulenvelden) en 
wethouders Mijnen (Gertrudis) en Van Halteren (Hof van Varwijck) gingen zij vo-
rige week maandag alle tekeningen overhandigen.

De burgemeester kreeg tijdens het uitrei-
ken van de tekeningen bij zorgcentrum 
Meulenvelden in Didam hulp van de twee-
jarige Madelief. “Zo blijven we elkaar vast-
houden, ook op anderhalve meter afstand. 
Ik zag dat de ouderen gelijk onder de indruk 
waren van de tekeningen. Daar doen we 

het voor. Het is in deze coronatijden extra 
belangrijk om contact te hebben: ouderen 
zijn in coronatijd hard getroffen. Mensen 
voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de 
dagen korter worden. Bedankt alle kinde-
ren, ouders en scholen voor het meedoen” 
aldus burgemeester Peter de Baat.

#Samenknutselen

Kunst aan de keukentafel succesvol
Een kunstactiviteit thuis bij 55+ers, gefinancierd door het landelijk Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Dat is Kunst aan de keukentafel in Montferland, uitgevoerd 
door de Gruitpoort. Het gaat eenzaamheid onder ouderen tegen èn geeft de lokale 
kunst en cultuur meer bekendheid. Wat de leerbaarheid van 55+ers in Montfer-
land vergroot.

Dit project is eerder al succesvol uitgerold in 
Bronckhorst, daar namen 65 mensen deel, 
ieder met hun eigen wensen. Van een mu-
ziekinstrument bespelen tot schilderen en 
van textiel bewerken tot portrettekenen. 

Maatwerk
Op basis van de wensen en interesses van 
deelnemer op kunstgebied wordt een plan 
gemaakt. Bij dit plan wordt een vrijwilliger 
of kunstenaar gezocht die ook bij de deel-
nemer past. Als het kan wordt iemand uit 
dezelfde gemeente gekozen, dat zorgt voor 
een extra klik tussen deelnemer en kunste-
naar. Vervolgens komen ze drie keer samen 
bij de deelnemer thuis.

Succesverhalen
Een mevrouw (78) had een prachtige pia-
no in huis, waar ze al 25 jaar niet meer op 
speelde. Ze was benieuwd of muziek nog 
een rol kon gaan spelen in haar leven. Door 
Kunst aan de Keukentafel kreeg ze drie les-
sen en sindsdien speelt ze weer! 
Een dame van 83 had nog nooit getekend, 
ze dacht niet dat ze het kon. Toch probeer-
de ze het met Kunst aan de Keukentafel, 
en nu heeft ze er veel plezier aan.

Project in coronatijd
Kunst aan de Keukentafel gaat in deze 

tijd gewoon door, mits de deelnemers zich 
daar prettig bij voelen. Er worden voor-
zorgsmaatregelen genomen, zoals het dra-
gen van een mondkapje, handschoenen en 
afstand houden. Het is belangrijk om dit 
in coronatijd te blijven doen, want juist nu 
moeten we eenzaamheid onder ouderen 
tegen te gaan.

Onderzoek
Op dit moment wordt onderzocht wat het 
effect van culturele interventies is op men-
sen met langdurige zorg. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door Leyden Academy, 
VU Medisch Centrum en Windesheim en 
loopt in 2020. Ook het project kunst aan de 
keukentafel doet mee aan het onderzoek. 
Wat uniek is aan dit project is dat het bij 
mensen thuis plaatsvindt en dat deelne-
mers heel bewust gekoppeld worden aan 
een, bij hen passende, kunstenaar.

Deelnemen aan Kunst aan de 
keukentafel
Hebt u zin om iets nieuws op te pakken in 
deze tijd waarin we juist weer meer aan 
huis gekluisterd zijn? U kunt uzelf opgeven 
voor Kunst aan de keukentafel via De Gruit-
poort, www.gruitpoort.nl. Op deze pagina 
vindt u ook meer informatie over het pro-
ject. U kunt ook bellen naar 0314-340943.
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Subsidieregeling Ondersteuning  
leefbaarheidsinitiatieven verlengd!
De gemeenteraad heeft besloten om de 
subsidieregeling Ondersteuning Leef-
baarheidsinitiatieven 2020 te verlengen. 
Aanvragen konden dit jaar tot 1 sep-
tember jl. ingediend worden maar is nu 
verlengd tot 31 december 2020. Het be-
schikbare budget voor deze subsidiere-
geling is nog niet helemaal opgemaakt, 
terwijl er nog wel organisaties zijn die 
plannen hebben waarvoor ze de subsidie 
goed kunnen gebruiken. De voorwaarden 
zijn wel iets veranderd, namelijk:
- J e kunt een subsidieaanvraag indienen 

voor max. €1.000,- per initiatief in 
plaats van €2.500,-. 

-  Organisaties die al een aanvraag heb-

ben gedaan dit jaar, kunnen een extra 
aanvraag doen als het plan gerelateerd 
is aan communicatiemogelijkheden in 
deze coronatijd.  

Verder zijn de voorwaarden van de subsi-
dieregeling nog hetzelfde. Deze zijn terug 
te vinden op de website van de gemeente 
Montferland.
Heb je dus een plan om de leefbaarheid 
binnen Montferland te vergroten en 
past dit binnen de voorwaarden van de 
regeling, dien dan een aanvraag in via:  
www.montferland.info/subsidies/een-
malige-subsidie-maatschappelijke in-
stellingen en kies voor Subsidieregeling 
Leefbaarheid.



Ben jij de straatcontactpersoon die we zoeken?
Een fijne buurt om in te wonen, dat doen we samen met elkaar. Door elkaar te ken-
nen, weten we wat er speelt in de buurt en waaraan behoefte is. Zo kunnen we met 
elkaar acties uitzetten voor en door de wijk. Of dat nu gaat om groen in de wijk, 
elkaar ontmoeten, kinderactiviteiten, duurzaamheid etc. Welcom en ‘wijken van 
de toekomst’ zijn op zoek naar straatcontactpersonen. 

Bewoners die aanspreekpunt in hun straat 
willen zijn, die weten wat er leeft en daar 
wat mee wil.  Iemand die het leuk vindt 
om in contact te staan met mede buurt-
bewoners, betrokken is en zijn/haar buren 
kan polsen/vragen ook betrokken te raken. 
Die door kan verwijzen naar de aanwezige 
werkgroepen, activiteiten of organisaties.  
Ben jij de straatcontactpersoon die wij 
zoeken? Het vraagt niet veel tijd. Maar juist 
de betrokkenheid van de bewoners maakt 
het verschil in de buurt! Door straatcon-
tactpersonen die elkaar onderling (leren) 
kennen en zich betrokken voelen bij de 
buurt bouwen we samen aan een sterke, 
toekomstbestendige en gezellige Bloe-
menbuurt

Online koffiepraat in de straat
Om te weten wat er leeft en speelt en de 
betrokkenheid in de wijk te vergroten, 

gaan we van start met online koffiepraat 
in de straat.  We zijn van start gegaan in de 
Tulpenstraat. We gaan dit niet standaard 
in elke straat uitzetten, maar zoeken wel 
naar passende manieren om het gesprek 
aan te gaan met u als bewoners in de wijk. 
Insteek van het onlinegesprek is ‘gezellig’ 
koffiedrinken met een aantal bewoners 
en het gesprek voeren over samenleven in 
de buurt. Wat zijn de ervaringen? Wat zou 
je voor je buur en voor de buurt kunnen en 
willen betekenen? Nu we niet samen kun-
nen komen, kijken we hoe het is om online 
te ontmoeten. De aftrap in de Tulpenstraat 
was positief. Samen met een aantal 
straatbewoners was er een fijn gesprek 
over de saamhorigheid en betrokkenheid 
die wordt ervaren in de buurt. Bewoners 
die zich willen inzetten voor meer groen in 
de wijk en ontmoeten. Iets voor een ander 
willen betekenen. Ook werd aangegeven 

dat er onderling contact is en dat er wordt 
omgekeken naar elkaar. Tijdens het ge-
sprek is er een straatbewoner opgestaan 
die straatcontactpersoon wil zijn.  Het is in 
Corona tijd allemaal lastiger maar; ‘wat in 
het vat zit verzuurt niet!’  Zodra de maat-
regelen het weer toelaten zijn er in ieder 
geval 3 bewoners in de Tulpenstraat die 

hun steentje willen bijdragen en actief iets 
willen betekenen voor hun buurt.  
Woont u in de Bloemenbuurt en wilt u 
straatcontactpersoon worden of meehel-
pen Koffiepraat in de staat te organiseren? 
Neem dan contact op met Yvonne Ebbers 
(Spectrum) via y.ebbers@spectrumelan.nl 
of 06-39 39 31 41.

Duurzaamheidslening voor  
energiebesparingsmaatregelen
De gemeente Montferland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen 
energiezuinig worden. Bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. Het energie-
zuinig maken van uw woning is een investering die in eerste instantie geld kost. 
Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid van een aantrekkelijke lening voor 
duurzame maatregelen aan uw woning.

Door uw woning energiezuiniger te ma-
ken met energiebesparende maatregelen 
bespaart u niet alleen op uw woonlasten, 
uw woning wordt er ook aangenamer en 
comfortabeler van. Meer wooncomfort én 
een lagere energierekening dus! Bovendien 
helpt u mee aan een beter milieu en kun-
nen de energiebesparende maatregelen 
goed zijn voor de waarde van de woning. U 
bent altijd vrij in het kiezen van een aanbie-
der van maatregelen. U kunt ingaan op een 
aanbod dat u krijgt, maar u kunt ook altijd 
zelf offertes opvragen. Meerdere offertes 
opvragen raden wij altijd aan. Het Agem 
Energieloket heeft een handige checklist 
op hun website staan waar u het beste op 
kan letten tijdens het beoordelen van de 

offertes. Daarnaast kan het Agem Ener-
gieloket u helpen met een bezoek van een 
energiecoach dan weet u meteen waar u 
het beste mee kan beginnen.

Wat zijn de voorwaarden voor de 
duurzaamheidslening?
U moet een eigen woning bezitten in de 
gemeente Montferland én hier ook wonen. 
Het leenbedrag ligt tussen de €2.500,- en 
€25.000,-. De looptijd van de lening ligt 
tussen de 10 en 15 jaar. Uw kredietwaardig-
heid wordt door Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederlandse Gemeenten. Meer 
informatie over de duurzaamheidslening 
kunt u vinden op de website van het Agem 
Energieloket, www.agem.nl.

De dag van de Mensenrechten 
Op donderdag 10 december 2020, de inter-
nationale Dag van de Mensenrechten, dan 
wordt de vlag bij de gemeentehuis gehesen. 

Deze vlag is een symbool voor gelijkheid 
van ieder mens op deze aarde. Het bena-
drukt het positieve en waar we naartoe wil-
len met de wereld. De Mensenrechtenvlag 
is van en voor iedereen. In onze gemeente 
mag je zijn wie je bent! Daar zijn we trots 
op en daar werken we samen hard aan.

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

MTB sticker 2021

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

vvvmontferlandwebshop.nl



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Terinzagelegging Concept-aanwijzingsbesluit DAEB 
voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket 
door de Achterhoeks Energieloket B.V. 2021-2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken bekend dat vanaf 9 december 2020 tot en 
met 20 januari 2021 voor een ieder ter inzage ligt: 
Het concept-aanwijzingsbesluit voor het verrichten van 
werkzaamheden verband houdende met het gemeen-
telijk energieloket als Dienst van Algemeen Economisch 
Belang in de zin van artikelen 14 en 106, tweede lid, van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

Inhoud
De Achterhoeks Energieloket B.V. functioneert als het in-
formatiepunt van de Achterhoek over energiebesparing 
en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Inwoners 
kunnen in dat verband bij Achterhoeks Energieloket B.V. 
terecht voor advies op het gebied van energiebesparing, 
duurzaam (ver)bouwen en financieringsmogelijkheden. 
Indien er geen inspraakreacties binnenkomen wordt 
na het verlopen van de ter inzage periode van de in-
spraaktermijn het besluit geacht te zijn genomen. 
Daarvan wordt dan wel apart mededeling gedaan  
(via www.officielebekendmakingen.nl) en daar wordt 

dan ook vermeld dat betrokkenen bezwaar kunnen ma-
ken.

Ter inzage
Het concept-aanwijzingsbesluit DAEB ligt op werk-
dagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur voor een ieder ter 
inzage op het gemeentehuis Bergvredestraat 10 te Di-
dam. Vanwege de Coronamaatregelen moet u hiervoor 
wel een afspraak maken; 0316-291391 of via onze site;  
www.montferland.info. Het ontwerpbesluit is ook digi-
taal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl 
onder nummer: stcrt-2020-64485.

Zo reis jij slimmer op en rond de A12!
Op tijd op je bestemming aankomen, met minder stress? Op de nieuwe website 
a12slimreizen.nl vind je allerlei tips en informatie die jou of je bedrijf helpt om an-
ders, dus slimmer te reizen op en rond de A12 Arnhem-Duitse grens. Zo kun jij files 
en verkeersdrukte omzeilen. En help je ook nog eens mee om de regio’s Liemers en 
Achterhoek bereikbaar en leefbaar te houden. 

Het wordt steeds drukker 
Op de wegen rondom Arnhem, met name 
op de A12 tussen Arnhem en de Duitse 
grens zorgt de verkeersdrukte vaak voor 
files en vertragingen. Ook nog nu we van-
wege Corona zoveel mogelijk thuis werken! 
De komende jaren staan er ook nog grote 
werkzaamheden gepland met de verbre-
ding van de A12, het doortrekken van de 
A15 en het onderhoud van de IJsselbrug. 
Daardoor kan het straks extra druk worden 
op de weg. Wie zit daar nu op te wachten?

Check vooraf je route 
Of je nu forens bent, studeert aan een van 
de hogescholen of als chauffeur op de 
vrachtwagen zit: er zijn vaak meer alterna-
tieven dan je denkt. Door anders te reizen 
kom jij op tijd op je bestemming én zorgen 
we er samen voor dat het verkeer op en 
rond de snelweg A12 beter doorstroomt. 
Check voor je op pad gaat eerst even je 
route: moet je persé met de auto de weg 
op of ben je er sneller met een ander ver-
voermiddel? Kun je op andere tijden dan 
in de spits reizen, of via een andere weg? 
Zoveel mogelijk thuis werken vanwege het 
Corona-virus, dat blijkt veel mensen best 
te bevallen. En anders is de (elektrische) 
fiets misschien een veilig alternatief. Voor 
de langere afstanden zijn (straks) het 
openbaar vervoer, de kantoorbus of een 
elektrische deelfiets of –scooter misschien 
wel net zo snel en comfortabel.
 
Nieuwe website
Op de nieuwe website a12slimreizen.nl 
vind je allerlei tips en informatie over hoe 
jij slimmer kunt reizen. Of hoe je daar als 

werkgever je medewerkers in kunt onder-
steunen. Nieuws over werkzaamheden en 
verkeershinder helpt je bij het plannen van 
jouw reis. Lees ook wat de tips en ervarin-
gen zijn van (andere) forenzen, werkgevers 
en (transport)bedrijven en organisaties uit 
de A12-regio. Ben jij werkgever? Dan lees je 
hier bijvoorbeeld hoe je thuiswerken kunt 
ondersteunen, of ander vervoer dan de 
auto. En hoe je als bedrijf of organisaties 
gratis advies kunt inwinnen bij onze mobi-
liteits- en logistiek makelaars. Die kunnen 
meekijken naar handige oplossingen voor 
jouw organisatie, en voor het ondersteu-
nen van jouw medewerkers en klanten.

A12 Slim Reizen 
Met A12 Slim Reizen stimuleren bedrijfs-
leven, overheden en onderwijsinstel-
lingen anders reizen op het traject A12 
Arnhem-Duitse grens. Hiermee werken 
overheid, bedrijven en organisaties uit de 
regio samen aan een betere doorstroming 
van het verkeer en een bereikbare en leef-
bare regio. Met tips en handige maatre-
gelen helpen we reizigers en bedrijven om 
slimme reisalternatieven te vinden op weg 
naar werk, studie, voor klanten, winkels, re-
creatie en transport. 
A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & 
Schoon Onderweg, het regionale program-
ma voor een schonere en beter bereikbare 
regio Arnhem-Nijmegen.
Meer weten? Kijk op www.a12slimreizen.nl.

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

ruitervergunning 2021

Bestel de ruitervergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Indienen zienswijze en inspraakreactie
Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mon-
delingen zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar 
gemeente Montferland, Postbus 47 6940 BA Didam. 
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevat-
ten: naam en adres van de indiener en de redenen van de 
zienswijze. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
contact opnemen met mevrouw M.C. Schulten. Het tele-
foonnummer is 0316-291 615.

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Ambachtstraat 2a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het plaat-

sen van een dakventilatie (ontvangen 02-12-2020)
-  de Braak 2 te Didam, 6942 NG; het renoveren van de be-

staande stal en overkapping alsmede gedeeltelijke her-
bouw van te slopen stal (ontvangen 02-12-2020)

-  Korenweg 5 A te Didam, 6942 PA; het uitbreiden van de 
bedrijfswoning (ontvangen 02-12-2020)

-  Langeboomsestraat 6 te Vethuizen, 7046 AA; het aan-
passen van diercategorieën en de aanvraag bouw voor 
de luchtwasser voor stal (ontvangen 30-11-2020)

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
-  Braamtseweg 4 te Kilder, 7035 CT; het slopen van een 

ligboxenstal en verwijderen van asbest (verzonden 27-
11-2020)

-  De Zonnekroek 2 te Lengel, 7044 ED; het verwijderen van 
asbest (verzonden 02-12-2020)

-  Heuvelwijk 5 te Braamt, 7047 CC; het verwijderen van as-
best (verzonden 27-11-2020)

-  Holtpasweg 3 te Beek, 7037 CP; het verwijderen van as-
best (verzonden 26-11-2020)

-  Irisstraat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Anemo-
nenstraat 2, 6, 8, 10, 12, Zonnebloemstraat 79, 81, 83, 85, 
87, 89 te Didam, 6942 WT; het verwijderen van asbest 
(verzonden 27-11-2020)

-  Kastanjelaan 20 te Stokkum, 7039 CC; het slopen van 
een bijgebouw (verzonden 03-12-2020)

-  Kleine Nekkum 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZP; het verwij-
deren van asbest (verzonden 30-11-2020)

-  Klompenhorstweg 8 te Didam, 6941 RT; het slopen van 
de woning (verzonden 27-11-2020)

-  Krokusstraat 8 te ’s-Heerenberg, 7041 DW; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 30-11-2020)

-  Rozenstraat 39 te Didam, 6942 WE; het verwijderen van 
asbest (verzonden 02-12-2020)

-  Sint Jansgildestraat 27 te Beek, 7037 CA; het slopen van 
het hotel (verzonden 02-12-2020)

-  Spoelweg 1 te Loerbeek, 7036 AL; het verwijderen van 
asbest (verzonden 27-11-2020)

-  Veenseweg 7 te Lengel, 7044 AS; het verwijderen van as-
best (verzonden 27-11-2020)

Verleende omgevingsvergunning
-  De Meidoorn 10 te Didam, 6942 TD; het bouwen van 

een tuinhuis met overkapping (verzonden 27-11-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oranjestraat 4 te Didam, 6942 BD; het plaatsen van 
handelsreclame (verzonden 30-11-2020) Rechtsmiddel; 
Bezwaar

-  Tolweg 5 te Didam, 6942 HX; het plaatsen van een dak-
kapel (verzonden 27-11-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken 
Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht ex artikel 6 
Wet voorkeursrecht gemeenten Bedrijventerrein 
DocksNLD Fase 2 te ‘s-Heerenberg/Azewijn, 
Montferland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 1 decem-
ber 2020 op grond van het bepaalde in artikel 6 van de 
Wvg, hebben besloten om voorlopig gronden aan te wij-
zen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg 
van toepassing zijn. Deze aanwijzing heeft betrekking op 
de voorgenomen uitbreiding in noordelijke richting van 
het bedrijventerrein DocksNLD. Dit gebied ligt globaal 
ten noorden van het bestaande bedrijventerrein DocksN-
LD, tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en Wethouder 
Brandtsweg. Het besluit treedt in werking op 3 december 
(één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant 
van 2 december 2020).

Ter inzage
Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen 
met het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit en 
verdere bijbehorende bijlagen, bevattende een lijst met 
daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwij-
zing opgenomen percelen, de grootte van elk van de in de 
aanwijzing opgenomen percelen, evenals de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rusten-
de beperkte rechten en een kaart met daarop de aan de 
percelen toegedachte bestemming en overige relevante 
gegevens, met ingang van 2 december 2020 tijdens kan-
tooruren ter inzage in het gemeentehuis aan de Bergvre-
destraat 10, 6942 GK te Didam.

Gevolgen
De voorlopige aanwijzing van het voorkeursrecht houdt in 
dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aange-
wezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk 
erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreem-
den, deze eerst aan de gemeente Montferland te koop 
moet aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op 
beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk 
bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het be-
sluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, 
ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in 
de Nederlandse Staatscourant, bij de burgemeester en 
wethouders van Montferland tegen voormeld besluit 
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is 
dat spoed is vereist, kan een voorlopige voorziening vra-
gen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Het indienen van bezwaar of voorlopige voorzie-
ning schorst de werking van de voorlopige aanwijzing niet.

Zienswijze
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwij-
zing van de gronden te bestendigen. In het kader van een 
zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad 
te nemen besluit tot aanwijzingen van gronden worden 
belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene 
wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om gedu-
rende een termijn van vier weken, ingaande de dag nadat 
dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staats-
courant (van 2 december 2020), schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raads-
besluit naar voren te brengen. Een schriftelijke zienswijze 
kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de ge-

meente Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met de heer J.W. Boschker, telefoonnum-
mer 0316 291391.

 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:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Kornhorst 33 
te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 08-12-2020 tot en met 19-01-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Ingekomen aanvraag
Standplaats voor verkoop van stroopwafels e.d., locatie: 
Stadsplein te s-Heerenberg, zaterdagmiddagen 
Rechtsmiddel: Zienswijze 

 Milieu
De nieuwe informatieplicht voor bedrijven en
instellingen 
De wet Milieubeheer heeft nu een verplichte aanvulling, 
de informatieplicht. Deze informatieplicht is van toepas-
sing op alle bedrijven en instellingen met een jaarlijks 
energieverbruik van tenminste 50.000 kWh elektriciteit 
en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent). De wet Milieube-
heer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebe-
sparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar 
of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht 
en de informatieplicht eist dat u als bedrijf of instelling 
de uitgevoerde energiebesparende maatregelen rappor-
teert. De Omgevingsdienst Achterhoek houdt actief toe-
zicht op het naleven van deze wet middels het uitvoeren 
van controles. 

Hoe kunt u met de energiebesparing aan de slag?
Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting 
te voldoen, is er voor negentien bedrijfstakken een ‘Erken-
de Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Hier vindt u per be-
drijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die 
zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven en instellin-
gen die alle maatregelen van de EML van de betreffende 
bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de ener-
giebesparingsplicht. Meer informatie hierover vindt u op 
de website van de RVO.

Gratis startersscans
De gemeente Montferland biedt gratis startersscans aan 
om bedrijven en instellingen te helpen om te voldoen aan 
de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. De 
scan geeft u inzicht in uw huidige situatie en maakt inzich-
telijk met welke maatregelen u zeer rendabel energie kunt 
gaan besparen. Ook geeft de adviseur u meer informatie 
over de procedure om aan de informatieplicht te voldoen. 
Onze geselecteerde partij de Groene Alliantie de Liemers 
voert de scan voor u uit. De gemeente biedt een beperkt 
aantal startersscans aan, meld u daarom zo snel mogelijk 
aan bij wim.nabbe@gadeliemers.nl  of via 06-20962739. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opne-
men met Wim Nabbe van de Groene Alliantie de Liemers 
of met Seria Melssen van de gemeente Montferland via  
s.melssen@montferland.info of 0316-291423.



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
 Burgerzaken

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester 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.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en geslachtsnaam Adres Datum besluit
L.J. Gabriel Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
D. Koc Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
L. Jurkiewicz Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
M.A. Puchalski Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
L. Pimberis Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
R. Pachowicz Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
M. Piwinski Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
L. Zaleski Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
P.H. Rzedzicka Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
G. Pedzich Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
M.B. Bladosz Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
P. Olkowski Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
K.M. Olkowska Kilderseweg 27, Zeddam 02-12-2020
A.S. Gawinska Kilderseweg 27, Zeddam 03-12-2020
P.G. Koelman Barlhezestraat 24, Stokkum 03-12-2020


