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Winnaars Hunted Montferland 
Het winnende team van Hunted Montferland nam afgelopen week hun welver-
diende prijs in ontvangst! Niek, Youp, Niels en Lukas uit Didam speelden in de 
kerstvakantie mee met het outdoor gaming event Hunted Montferland. Zij had-
den van alle deelnemende teams uiteindelijk de hoogste score en wonnen daarom 
de draadloze oordoppen van Skullcandy.

Hunted is een spannend spel dat buiten 
gespeeld wordt. Het werkt met GPS en de 
manier waarop je het sleept lijkt op Poke-
mon Go: je moet rondlopen om je spelka-
rakter te verplaatsen. 
Iedereen tussen 12 en 17 jaar kon tijdens 
de kerstvakantie met een team meedoen 
op verschillende locaties in de gemeente. 

De gemeente kijkt op dit moment naar de 
mogelijkheden om het spel in het voorjaar 
weer te kunnen organiseren. “Hopelijk hel-
pen we de jongeren hiermee de voorjaars-
vakantie door te komen, nu de strenge 
lockdown langer lijkt te duren,” aldus wet-
houder Ruth Mijnen. 

Kleurwedstrijd Lieve Vrouweplein Didam
Het Lieve Vrouweplein in Didam wordt ver-
bouwd! Op 15 februari beginnen de werk-
zaamheden. Hoe denk jij dat het nieuwe 
plein er uit gaat zien? Kleur de kleurplaat 
zo mooi mogelijk in en maak kans op een 
cadeaubon! Iedereen mag meedoen. Er 
worden winnaars gekozen in drie leeftijds-
categorieën: 0-4 jaar, 5-8 jaar en 8+ jaar.

Stuur de tekening uiterlijk vrijdag 5 februari 
naar: 
Antwoordnummer 6501
6940 ZX Didam 
t.a.v. Centrumplan Didam

De winnaars worden op vrijdag 12 februari 
gebeld. De prijsuitreiking vindt plaats op 

maandag 15 februari na 15.00 uur, bij het 
Lieve Vrouweplein. De uitreiking is onder 
voorbehoud van de geldende coronamaat-
regelen, en kan dus nog wijzigen. Ga naar 
www.montferland.info/kleurwedstrijd om 
een pdf-versie van de kleurplaat te down-
loaden.

DE HUISK
AMER VAN DIDAM

      HET
 NIEUWE LIEVE VROUWEPLEIN

Het Lieve Vrouweplein wordt verbouwd! Hoe denk jij dat het nieuwe plein er uit gaat zien? Kleur deze kleurplaat zo 
mooi mogelijk in en maak kans op een cadeaubon! Stuur de tekening uiterlijk vrijdag 5 februari naar Antwoordnummer 
6501, 6940 ZX Didam t.a.v. Centrumplan Didam. Winnaars worden op vrijdag 12 februari gebeld. De prijsuitreiking vindt 
plaats op maandag 15 februari na 15.00 uur, bij het Lieve Vrouweplein (kan wijzigen wegens geldende coronamaatregelen). 
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Webinar over leden binden en behouden: blijf je club trouw!
Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat leden enorm loyaal 
zijn aan hun vereniging. In goede en in slechte tijden. Maar toch is trouw zijn aan 
de club niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want steeds meer verenigingen zien 
het ledenaantal toch langzaam teruglopen.

Achterhoek in Beweging, welzijnsinstel-
ling Welcom en de gemeente Montferland 
organiseren daarom een webinar over le-
denbinding en -behoud. Samen met ver-
enigingen uit de Achterhoek ga je in een 
interactieve online sessie aan de slag met 
binding en behoud van leden voor jouw 
vereniging.
Tijdens dit webinar krijg je tips, adviezen 
en inzichten om je leden - nu en in de toe-
komst - ook trouw te laten blijven aan de 
club. De experts van Start2Create nemen je 
mee in een andere manier van denken. Via 
onverwachte wegen kom je tot inspiratie 
en nieuwe ideeën om leden te blijven bin-
den en behouden.

Webinar op drie tijdstippen
Om zoveel mogelijk clubs aan de online 
sessies deel te laten nemen organiseren we 
het webinar op drie tijdstippen: dinsdag 9 
februari, woensdag 10 februari en donder-
dag 11 februari. De sessie is elke avond van 
19.30 tot 21.00 uur. Er is dus altijd wel een 
moment te vinden wanneer het in jouw 
agenda past.
Na afloop kun je direct aan de slag en con-
crete stappen zetten. Tip: attendeer en 
enthousiasmeer vooral ook je mede (be-
stuurs)leden om deze sessie te volgen. Na 
afloop kunnen jullie dan samen aan de 
slag om werk te maken van ledenbinding 
binnen jullie vereniging.

Ledenwerving- en behoud als grootste 
uitdaging
Uit de Achterhoekse Verenigingsmonitor 
blijkt dat 70% van de verenigingen leden-
werving- en behoud als grootste knelpunt 
zien. Veel verenigingen gaan enthousiast 
aan de slag met ledenwerving. Echter is 
ledenbehoud vaak minstens zo belangrijk. 
Als de achterdeur van de vereniging wa-
genwijd open staat en veel leden de club 
niet trouw blijven, dan heeft ledenwerving 
per saldo weinig resultaat. Na afloop van 
het webinar heb jij antwoorden gevonden 

op de volgende vragen:
•  Waarom scoren clubs uit de Achterhoek 

zo goed op ledentrouw?
•  Hoe houden we tijdens corona toch bin-

ding met onze leden?
•  Hoe zorgen we ervoor dat leden ook na 

de corona zo trouw blijven?

Heb je na deze avond behoefte aan verdere 
verdieping en ondersteuning? Dat kan! Bij 
voldoende animo gaan we in vervolgses-
sies de diepte in op het binden en behou-
den van leden. Ook de verenigingsadviseur 
in Montferland (Guido Groenendijk – ver-
enigingsadviseur Welcom) staat voor jullie 
klaar om jullie verder te helpen. 

Verenigingsleven als kloppend hart
Het verenigingsleven staat door het CO-
VID-19 virus voor grote uitdagingen.  Ruth 
Mijnen – wethouder Sport: ‘Binding met 
de leden is in deze moeilijke periode voor 
elke vereniging een flinke uitdaging. Ik zie 
veel mooie voorbeelden voorbij komen van 
verenigingen die daar heel mooi in slagen. 
Met dit webinar willen we verenigingen on-
dersteunen om ervaringen uit te wisselen 
en vooral van elkaar te leren. Samen sterk! 
Daarnaast is ook na corona ledenbinding- 
en behoud natuurlijk een belangrijk thema. 
We gunnen iedere inwoner van Montfer-
land om een leven lang actief te zijn bij een 
vereniging’. 
Jan van Halteren – wethouder Cultuur vult 
aan: ‘Ons verenigingsleven is het kloppen-
de hart van de gemeente Montferland. 
Iedereen mist het gezellig samenkomen 
op de vereniging. Dit webinar is niet alleen 
voor sportverenigingen interessant, ook 
culturele en welzijnsverenigingen zijn van 
harte welkom. Door sport en cultuur sa-
men te brengen ontstaan vaak juist hele 
verrassende en creatieve inzichten. Zo 
kunnen verenigingen ook weer van elkaar 
leren. Ik beveel deelname aan dit webinar 
elke vereniging in Montferland dan ook van 
harte aan’. 

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan het webinar ‘Blijf je club 
trouw’ is gratis. Er zijn per avond maximaal 
25 plekken beschikbaar, dus meld je snel 
aan via www.achterhoekinbeweging.nl/
nieuws/webinar. Neem voor meer infor-
matie over het webinar en/of voor indivi-
duele verzoeken voor verenigingsadvies 
contact op met Guido Groenendijk, vereni-
gingsadviseur bij Welcom: g.groenendijk@
welcommail.nl of 06-23237100.

Achterhoek, de grootste vereniging van 
Nederland
Dit webinar is onderdeel van de campagne 
‘De Achterhoek, de grootste vereniging van 
Nederland’. In het najaar van 2020 heeft 
Achterhoek in Beweging via een campag-
ne alle leden uit het Achterhoekse vereni-
gingsleven bedankt voor hun trouw, ge-
duld, creativiteit en loyaliteit. Bekijk deze 
campagne eens terug op 
www.degrootstevereniging.nl 

Oproep voor gedichtendag 28 januari 
Schrijft u graag gedichten? Wij nodigen u 
uit om een gedicht te schrijven over het 
thema “Aandacht voor elkaar”.
Stuur uw gedicht, voorzien van een naam, 
leeftijd en contactgegevens, uiterlijk 25 

januari voor 12.00 uur naar voorlichting@
montferland.info. De inzender van het 
meest aansprekende gedicht zal worden 
gepubliceerd in de krant en op Facebook. 
Wij wensen u veel schrijf plezier!

MEDISCHE
HULPMIDDELEN

De coronacrisis raakt delen van de agrarische sector hard. 
Agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd 

boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. 
Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld 

om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar. 
Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s. 

Ook zoeken mensen nu nog meer dan anders de ruimte van het buitengebied op 
voor een wandeling of fietstocht. Meer ogen en oren in het buitengebied dus.

CORONA STOPT CRIMINELEN NIET, 
OOK NIET IN HET BUITENGEBIED

KANSEN VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

DRUGSPRODUCTIE 
Gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische 
drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie. 
Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf. 

MILIEUCRIMINALITEIT 
De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden 
in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen 
of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid 
van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

OPSLAG 
De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen 

en (illegale) handelswaar, zoals medische producten, geneesmiddelen en hygiëneproducten.

CRIMINELE INMENGING 
Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn. 

Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

Criminelen blijven het liefst onder de radar. De gunstige ligging van gebouwen in het buitengebied 
gebruiken criminelen daarom graag als dekmantel voor onder andere:



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Stichting Plavei,  het vellen van 1 beuk Willibrodusweg 

83 Didam. de Zeddamseweg in ’s- (datum 12-01-2021) 
Herplant plicht.

Verkeersbesluit, Gemeente Montferland: Aanpassen 
verkeersbesluit Vergunninghouderszone parkeren op 
een gedeelte van het Stadsplein in ‘s-Heerenberg 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten 
als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet zijn 
vastgesteld.

I.  Aanpassen van de parkeervergunningzone op een deel 
van het Stadsplein in ’s-Heerenberg.

Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Inleiding 
Op 16 juli 2013 is door het college van de gemeente Mont-
ferland besloten om op een gedeelte van het Stadsplein 
het parkeren te reguleren middels een vergunninghou-
derszone. Het gaat daarbij om het gedeelte aan de ach-
terzijde van de panden vanaf Primera tot en met de bow-
lingbaan, dit gedeelte van het Stadsplein wordt ook wel 
“Expeditiestraat” genoemd.
Een vergunninghouderzone is een vorm van parkeerregu-
lering waarbij alleen een bepaalde doelgroep gebruik mag 
maken van de aanwezige parkeerplaatsen. In ’s-Heeren-
berg zijn dat de ondernemers van de naastgelegen pan-
den en een aantal bewoners van Molenpoortstaete. 
Er werden voor de vergunninghouderszone in eerste in-
stantie 17 parkeerkaarten verstrekt, 11 kaarten voor Stich-
ting Stadskern ’s-Heerenberg en 6 voor Woningstichting 
Bergh, momenteel Plavei geheten. De beide stichtingen 
waren verantwoordelijk voor de verspreiding van de ver-
gunningen. 

Overwegingen 
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 
worden besloten, indien de maatregelen leiden tot een 
beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weg-
gebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan 
maken. 

Maatregel 
De aanpassing betreft 2 aspecten:
• De grenzen van de parkeervergunningzone worden an-
ders, de zone wordt kleiner doordat het private terrein 
achter de Primera buiten de vergunningzone gaat vallen;
• Bedrijven maken geen gebruik meer van de verklein-
de parkeervergunningzone maar alleen nog maar enkele 
bewoners van de Molenpoortstaete. Zij zullen volgens de 
nieuwe beleidsregels parkeervergunningen zelf jaarlijks 
een vergunning kunnen aanvragen via de website van de 
gemeente.

Doelstelling 
Met het verkeersbesluit wordt beoogd: 
Het passender maken van de vergunningzone door het 
private terrein en het parkeren door bedrijven buiten de 
vergunningzone te brengen. 

Motivering 
Een deel van het vergunning parkeren gebeurt op grond, 
die niet eigendom van de gemeente is maar van Stichting 
Stadskern ’s-Heerenberg. De 8 parkeerplaatsen, die daar-
op zijn gesitueerd, worden niet meer gezien als openbaar 
terrein en worden daarom niet meer beschouwd als on-
derdeel van de vergunningszone. Dit is op verzoek de ei-
genaar van de parkeerplaatsen. Zij zullen zelf zorg dragen 
voor de aanduiding als privé-parkeerplaatsen en er op 
toezien dat het parkeren selectief door de bedrijven zal 
gebeuren. Dat betekent een wijziging in de grenzen van de 
huidige parkeervergunningzone.

Belangenafweging
De vergunningzone wordt kleiner maar ook het aantal 
vergunninghouders wordt kleiner. De handhavingsinspan-
ning zal ook navenant dalen.

Gehoord
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de 
politie. 

Besluit
Aanpassen van de grenzen van de vergunningzone con-
form de bijlage.

Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendma-
king een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen. 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.mont-
ferland.info vindt u onder “digitaal loket” onder “Digita-
le formulieren” het formulier “bezwaarschrift indienen”. 
Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen 
van een bezwaarschrift heeft u een DigiD 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 digi-
taal het verzoek om een voorlopige voorziening bij ge-
noemde 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 pre-
cieze voorwaarden.

Verkeersbesluit Gemeente Montferland: Parkeer-
verbod en -vergunningzone Montferlandsestraat in 
‘s-Heerenberg 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maakt bekend dat de volgende verkeersbeslui-
ten als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 
zijn vastgesteld. Instellen van een parkeerverbod en een 
-vergunningzone in een deel van de Montferlandsestraat 
in ’s-Heerenberg. Alle genoemde verkeersborden zijn con-
form bijlage 1, van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990. De volledige verkeersbesluiten kunt u 
raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
zoeken/staatscourant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Inleiding 
Op de Montferlandsestraat in ’s-Heerenberg is er onveilig-
heid en overlast door autoverkeer in relatie tot de gefu-
seerde voetbalvereniging Fc Bergh op het deel van deze 
straat ten noorden van de Dr  Jan Herman van Heeklaan. 

Overwegingen 
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 
worden besloten, indien de maatregelen leiden tot een 
beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weg-
gebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan 
maken. 

Maatregel 
Een parkeerverbod op de Montferlandsestraat aan beide 
zijden van de weg ter hoogte van de percelen nrs 20 tot en 
met 30 en een parkeervergunningzone ter hoogte van de 
percelen nrs 32 tot en met 46. Vergunninghouders mogen 
aan de oostzijde van de weg parkeren. De parkeervergun-
ningzone op dit deel van de weg wordt ingesteld aange-
zien niet alle bewoners daar een eigen oprit hebben.

Doelstelling 
Met het verkeersbesluit wordt beoogd: 
Het voorkomen van onveiligheid en overlast door auto-
verkeer (parkeeroverlast en veel haal- en brengverkeer) in 
relatie tot de gefuseerde voetbalvereniging Fc Bergh. 

Motivering 
Het gaat om parkeeroverlast en onveiligheid vanwege 
veel heen en weer rijdend verkeer in verband met halen 
en brengen van jonge voetballers. Er is recent een nieuwe 
parkeervoorziening aangelegd op enige afstand van de 
ingang. 
Met de maatregelen wordt nagestreefd dat deze parkeer-
voorziening daadwerkelijk maximaal gebruikt gaat wor-
den.  Door een parkeerverbod en een -vergunningzone kan 
dit gebruik ook worden afgedwongen cq gehandhaafd.

Belangenafweging
Door de genoemde maatregel zullen voor bezoekers van 
Fc Bergh een aantal parkeermogelijkheden direct bij de 
ingang van het complex vervallen. Betreffende bezoekers 
zullen iets verder moeten lopen om hun auto te kunnen 
parkeren. Dit nadeel weegt niet op tegen de grote verbe-
tering van de verkeersveiligheid en een beperking van de 
verkeersdruk en de parkeeroverlast in het noordelijke deel 
van de Montferlandsestraat.

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht 
op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. 

Ook in 2021 kun je als werkgever weer sub-
sidie aanvragen om te investeren in de ba-
sisvaardigheden van je werknemers. Hierbij 
kan je denken aan taal, rekenen en/ of di-

gitale vaardigheden. De regeling geldt ook 
voor ZZP-ers, tijdelijke arbeidsplaatsen en 
proefplaatsen.
Naast werkgevers kunnen ook organisaties 

zoals scholen, bibliotheken, instellingen 
voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse 
voorzieningen en andere organisaties sub-
sidie aanvragen.
Je kunt aanvragen tot en met 28 februari 
2021 indienen bij
www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers 



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
Gehoord
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer is er overleg ge-weest met 
de politie. 

Besluit
Een parkeerverbod op de Montferlandsestraat aan beide 
zijden van de weg ter hoogte van de percelen nrs 20 tot 
en met 30 en een parkeervergunningzone ter hoogte van 
de percelen nrs 32 tot en met 46 door het plaatsen van 
verkeersborden E1 en E09.
Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendma-
king een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen. 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.mont-
ferland.info vindt u onder “digitaal loket” onder “Digita-
le formulieren” het formulier “bezwaarschrift indienen”. 
Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen 
van een bezwaarschrift heeft u een DigiD 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 digi-
taal het verzoek om een voorlopige voorziening bij ge-

noemde 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 milieube-
heer voor de Schoolstraat 18 te Didam.
De melding betreft het starten van een supermarkt.

Het Activiteitenbesluit 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 
milieubeheer voor de Schoolstraat 15 te Didam.
De melding betreft het starten van een supermarkt.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende melding is ingediend door:
Roelofs Infra en Milieu B.V. te Den Ham. 
De ingekomen melding heeft betrekking op locatie: 
Lieve Vrouweplein 1 te Didam.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie

 Burgerzaken
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

C. Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
N. Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
S.L.  Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
D. Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
S.I. Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
A. Nguvu Kelreweg 1a 13-01-2021
T. Wijnja Kelreweg 1a 13-01-2021


