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Subsidieregeling woningaanpassing (Thuis in Montferland) niet meer gesubsidieerd
In het kader van de begroting 2021 is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen 
door de gemeenteraad vastgesteld. 

Eén van de maatregelen betrof het m.i.v. 
2021 niet langer subsidiëren van de sub-
sidieregeling woningaanpassing (Thuis in 
Montferland). 
Nu er door de gemeenteraad geen budget 

beschikbaar is gesteld kan er geen subsi-
dieplafond worden vastgesteld als gevolg 
waarvan (op grond van artikel 4.1.2 van de 
subsidieregeling) aanvragen om subsidie 
worden afgewezen.

Raadsvergadering / politieke Avond Montferland 

Gemeentelijke belastingen
Binnenkort worden de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verstuurd. 
Het kan zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekregen. In dat 
geval heeft u zich vast aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn overheid. Dat 
waarderen wij enorm. In de Berichtenbox vindt u dan de digitale aanslag.

Voor het betalen  van de aanslag hebben 
we meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
•  U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
• Via de QR-code op de aanslag;
• Via Idealbetaling op de aanslag;

Wij gaan er van uit dat de informatie op de 
aanslag juist is. Als dat niet zo is, bel ons 
dan even. Fouten herstellen wij namelijk 
graag.
Heeft u vragen over de gemeentelijke be-
lastingen of betalingen? Belt u ons via 
0316-291 391 (kies 4 belastingen/WOZ en 
vervolgens 2 (belastingen en betalingen). 
Wij beantwoorden uw vragen graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van te 

voren even. Samen kijken we dan of u mis-
schien gelijk heeft. Dit scheelt u eventuele 
kosten voor juridische hulp en ook de ge-
meente scheelt dit geld. Ook wanneer u er 
voor zou kiezen om een bedrijf in te schake-
len dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van 
een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taald u ongeveer € 15,- per jaar minder 
OZB-belasting en ongeveer € 50,- minder 
door aanpassing van het eigenwoningfor-
fait. Bij inschakeling van een bureau zijn 
de minimale kosten € 264,- en deze kos-
ten kunnen voor de gemeente oplopen tot 
boven de € 750,-. Dit geld kunnen wij als 
gemeente ook inzetten voor andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van te voren bellen al 
helemaal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ) vervolgens 1 
(WOZ-waarde en taxatieverslag). Wij be-
antwoorden uw vragen graag.

Het cluster belastingen/WOZ is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 
uur.

Politieke Avond Montferland 2 februari
Digitale beeldvormende sessie:
18.30 uur – 19.30 uur 
Beeldvormende sessie over het vestigen 
van een voorkeursrecht Wvg Bedrijventer-
rein DocksNLD Fase 2.

Politieke Avond Montferland 4 februari
Op 4 februari vanaf 19.00 uur wordt de Po-
litieke Avond Montferland (PAM) digitaal 
gehouden.De Politieke Avond Montferland 
staat in het teken van beeldvorming (infor-
matie ophalen), oordeelsvorming (debat) 
en besluitvorming (raadsvergadering). In 
het vragenhalfuur kunnen raadsleden of 
fractievolgers vragen stellen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders over 
actuele onderwerpen. De politieke avond is 
geheel digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad.

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur en 
toelichting raadsbrief
19.35 uur tot 20.05 uur Beeldvormend - 
Startnotitie visie ’s-Heerenberg Oost
20.10 uur tot 20.50 uur Oordeelsvormend 
- Vestigen Wvg bedrijventerrein DocksNLS 
fase 2

Digitale kleine zaal:
19.30 uur tot 20.00 uur Oordeelsvormend - 
Verbindend kader sociaal domein
20.05 uur tot 20.25 uur Oordeelsvormend 
- Speelterrein Rodingsveen (saneren bo-
dem)
20.30 uur tot 20.50 uur Beeldvormend - 
Legalisatie wooneenheden Kollenburgweg 
4-6 Didam

Digitale raadsvergadering 
vanaf 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Tussennotitie Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie (klimaatadaptatie)
5.2   Verordening cliëntenparticipatie 
 Participatiewet 2021
5.3   Accordering Integraal Verkeers- en 

vervoersplan (IVVP)
5.4   Bankreglement Stadsbank Oost 
 Nederland 2020
5.5  Wijziging GR VNOG
5.6    Bestemmingsplan Chamavenstraat 

Lengel
6 Bespreekstukken
7.  Motie zonder raadsvoorstel
8.  Sluiting 

Wilt u inspreken bij een digitale beeldvor-
mende sessie? Dat kan via één van de vol-
gende opties:
1.  Live inspreken via Zoom vanuit uw eigen 

huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3.  U stuurt een opgenomen audiobestand 

in.
4.  Live inspreken via Zoom in Gouden 

Handen in een aparte ruimte.

U wordt verzocht gebruik te maken van 
optie 1, 2 of 3 in verband met de aange-
scherpte coronaregels. De sessies worden 
live uitgezonden via internet en blijven 
daarna beschikbaar om te kunnen raad-
plegen. 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.

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die 
hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. 
 
• maandag - vrijdag, 10:00 - 17:00 uur
• Bibiotheek Didam
• iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

Montferland



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Friesickweg 2 te Didam, 6941 SE; het verplaatsen van de 

inrit (ontvangen 11-01-2021)
-  Kerkwijkweg 3 te Didam, 6942 ND; het bouwen van een 

kapschuur (ontvangen 10-01-2021)
-  Kerkwijkweg 3b te Didam, 6942 ND; het bouwen van een 

kapschuur (ontvangen 10-01-2021)
-  Oude Doetinchemseweg 10 te Zeddam, 7038 BH; het 

plaatsen van een schuilgelegenheid (ontvangen 13-01-
2021)

-  Op den Dam 15 a te Azewijn, 7045 BC; het aanleggen van 
een oprijpad met dam/duiker (ontvangen 07-01-2021)

-  Wilhelminastraat 40 te Didam, 6942 BM; het revitalise-
ren van de gevel (ontvangen 13-01-2021)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning
te verlenen voor: 
-Burg. Kronenburglaan 2-1 t/m 2-16 te Didam.
-Schoolstraat 15, 18 te Didam.
-Schoolstraat 18-1 t/m 18-21 te Didam.
-Raadhuisstraat 14 te Didam.

Het betreft het herstellen van de gevel van het voormali-
ge raadhuis en het bouwen van twee complexen (winkels 
met woningen), inclusief het inrichten van het terrein.

Coördinatie
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang 
van 28 januari 2021 ter inzage. Deze worden in het kader 
van  Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de 
Coördinatie-regeling samen met het ontwerp- bestem-
mingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.”, 
ter inzage gelegd. Zie ook verderop onder ontwerp- be-
stemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat 
e.o.”. De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op 
de locatie ’s-Heerenberg. Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het slopen van een 

draagmuur (verzonden 07-01-2021)
-  Zonnebloemstraat. Anemonenstraat en Irisstraat te Di-

dam, 6942; het verwijderen van asbest (verzonden 12-
01-2021)

Omgevingsvergunning niet vereist
Meester Vermeulenstraat 12 te Beek, 7037 DX; het plaat-
sen van een overkapping met berging achter in de tuin 
(verzonden 12-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Bronkhorsterslag 26 t/m 36 (even), 29 t/m 39 (oneven), 

Donjon 36 t/m 46 (even), Hebingskamp 1 en 3, Molen-
kamp 2 t/m 16 (even) en Rietdreef 1 en 3 te Didam, 6942; 
het bouwen van 30 woningen Kerkwijk fase 3B (verzon-
den 13-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Verheijstraat 6 t/m 16 te Didam, 6942 CC; het realiseren 
van 6 nieuw te bouwen patiowoningen (verzonden 11-
01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
-  De Hoef 1 te Kilder, 7035 CD; het gedeeltelijk vervangen 

van de bovenbouw melkveestal en uitbreiding (verzon-
den 08-01-2021). Rechtsmiddel: zienswijze

Verleende omgevingsvergunning
-  Eekhegstraat 3 en 5  te Didam, 6942 GB; het wijzigen van 

de  brandcompartimentering door het uitbreiden van de 
sprinklerinstallatie (verzonden 12-01-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Hengelderweg 8 a Didam, 6942 NC; het uitbreiden van 
de bestaande hal, het veranderen van een loods en het 
plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 14-01-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Melkweg 1b en 1c te Beek, 7037 CN; het verplaatsen van 
de toegangsweg en woongebouw ten opzichte van de 
eerder verleende omgevingsvergunning (verzonden 14-
01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oswaldusstraat 39 te Zeddam, 7038 CK; het oprichten 
van een woning (verzonden 14-01-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Verheijstraat 6 t/m 16 te Didam, 6942 CC; het realiseren 
van 6 nieuw te bouwen patiowoningen (verzonden 14-
01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het verbou-
wen en wijzigen gebruik voormalige winkel (verzonden 
11-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Graaf Hendrikstraat 1 te Braamt, 7047 AD; het kappen 

van een lindeboom (ontvangen 20-01-2021)
-  Marssestraat 2 te Azewijn, 7045 AA; het realiseren van 

een mantelzorgwoning (ontvangen 14-01-2021)
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
-  Julianaboom 10 te Kilder, 7035 CV; het verwijderen van 

asbest (verzonden 15-01-2021)
-  Kerkstraat 51 te Didam, 6941 AE; het verwijderen van as-

best (verzonden 14-01-2021)
-  Koeleplekstraat 10 te Didam, 6942 CZ; het verwijderen 

van asbest (verzonden 14-01-2021)
-  Mattheusplein 1 te Azewijn, 7045 AC; het verwijderen 

van asbest (verzonden 20-01-2021)
-  Prinses Beatrixstraat 29 a te Didam, 6942 JH; het verwij-

deren van asbest (verzonden 19-01-2021)
-  Willibrordusweg 37 te Didam, 6942 EL; het verwijderen 

van asbest (verzonden 14-01-2021)
-  Willibrordusweg 83 te Didam, 6942 EM; het verwijderen 

van asbest (verzonden 14-01-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 2a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het plaat-

sen van een dakventilatie (verzonden 19-01-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Matjeskolk 23 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de 

productie-/opslaghal met kantoren (verzonden 18-01-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Eltenseweg 1 te Stokkum, 7039 AA; het vestigen van een 

aan huis gebonden bedrijfje voor het restaureren van 
vergulde objecten en schilderijlijsten (verzonden 19-01-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Holtpasweg 5 en 5a te Beek, 7037 CP; het verbouwen 
van de woning en formaliseren van zelfstandige inwo-
ning (verzonden 15-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 20 te Stokkum, 7039 CC; het herbouwen 
van een bijgebouw (verzonden 15-01-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Parkweg 9b te Didam, 6942 PP; het bouwen van een 
berging (verzonden 18-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

 Ruimtelijke Ordening
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 
‘Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.’ en de 
hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergun-
ning met kenmerk 20200877 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend 
dat met ingang van donderdag 21 januari 2021 tot en met 
woensdag 3 maart 2021 voor iedereen ter inzage liggen:
•  het ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikke-

ling Schoolstraat e.o”
•  het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het her-

stellen van de gevel van het voormalige raadhuis en het 
bouwen van twee complexen (winkels met woningen), 
inclusief het inrichten van het terrein, geregistreerd on-
der nr. 20200877.

Ontwerp-Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van super-
markten in combinatie met woningbouw mogelijk in het 
centrum van Didam, omgeving Schoolstraat e.o.. Op de lo-
catie van het voormalige gemeentehuis wordt een nieuwe 
supermarkt gerealiseerd met daarboven 16 appartemen-
ten. Het pand waarin de Coop op dit moment gevestigd is 
zal – net als een deel van het voormalige gemeentehuis – 
worden gesloopt. Enkel het monumentale oude raadhuis 
- gelegen aan de Raadhuisstraat – wordt gehandhaafd. 
Op deze locatie zal ook een nieuwe supermarkt worden 
gerealiseerd, in combinatie met 21 appartementen op de 
verdieping. De sloop van de huidige bibliotheek en post-
kantoor creëert ruimte voor de aanleg van een centrale 
parkeervoorziening. Op de locatie van de brandweer-
kazerne en voormalige gemeentewerf zijn maximaal 15 
grondgebonden woningen voorzien.

Ontwerp-Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning
te verlenen voor: 
- Burg. Kronenburglaan 2-1 t/m 2-16 te Didam
- Schoolstraat 15, 18 te Didam
- Schoolstraat 18-1 t/m 18-21 te Didam
- Raadhuisstraat 14 te Didam
Het betreft het herstellen van de gevel van het voormali-
ge raadhuis en het bouwen van twee complexen (winkels 
met woningen), inclusief het inrichten van het terrein.

Coördinatie
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het 
mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden 
doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en be-
kendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden 
behandeld. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor 
het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van 
burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor 
de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning.

Inzien
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 
21 januari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 voor 
iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 
Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt 
en tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.montferland.info. 

Zienswijze
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een 
ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk ken-
baar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Post-
bus 47, 6940 BA DIDAM. Een zienswijze kan ook per e-mail 
worden gericht aan gemeente@montferland.info 



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
onder vermelding van ‘Didam, Herontwikkeling School-
straat e.o’ in het onderwerp. Het is ook mogelijk om mon-
deling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval 
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwik-
keling, tel. 0316-291653 (bestemmingsplan) of met de 
afdeling bouwen en milieu, tel. 0316291625 (omgevings-
vergunning). Van een mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt. 

Parkeervergunningzone Albertusgebouw te Didam
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.  Het instellen van een parkeervergunningzone op het 

parkeerterrein achter de Lieve Vrouwekerk in Didam  
ten behoeve van bewoners van het Albertusgebouw 
aan de Kerkstraat.

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 
Momenteel is met een informele aanduiding aangeven 
dat het aangegeven parkeerterrein is bedoeld voor bewo-
ners van het Albertusgebouw.

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 weggebruikers 
dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

Maatregel 
Het instellen van een formele parkeervergunningzone op 
het parkeerterrein achter de Lieve Vrouwekerk in Didam  
ten behoeve van bewoners van het Albertusgebouw aan 
de Kerkstraat.

Doelstelling 
Met het verkeersbesluit wordt beoogd: 
De formalisering van het selectieve gebruik van deze par-
keerplaats door bewoners van het Albertusgebouw en het 
creëren van de mogelijkheid om dat ook te handhaven.

Motivering 
Momenteel wordt deze parkeerplaats op drukkere mo-
menten ook vaak gebruikt door derden. Doordat het geen 
formele parkeervergunningzone is, kan er niet worden ge-
handhaafd. De vaak slecht ter been zijnde bewoners van 
het Albertusgebouw moeten dan een parkeerplaats ver-
derop zien te vinden.

Belangenafweging
Door de genoemde maatregel zullen een aantal parkeer-
mogelijkheden vervallen. Betreffende weggebruikers, 
die niet in de naastgelegen blauwe zone willen parkeren, 
zullen iets verder moeten lopen om hun auto te kunnen 
parkeren. Dit nadeel weegt niet op tegen de grote verbe-

tering van parkeermogelijkheden voor de vaak slecht ter 
been zijnde bewoners van het Albertusgebouw.

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

Besluit
Het college van burgemeester en wethouder van de ge-
meente Montferland besluit tot:
Het instellen van een parkeervergunningzone op het 
parkeerterrein achter de Lieve Vrouwekerk in Didam  ten 
behoeve van bewoners van het Albertusgebouw aan de 
Kerkstraat. Alle genoemde verkeersborden zijn conform 
bijlage 1, van het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens 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
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  Kellenstraat 4a 
te s’-Heerenberg.
Inzage en informatie:  26-01-2021 tot en met 09-03-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

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  te Van der Ren-
nestraat 7 te Beek.
Inzage en informatie:  26-01-2021 tot en met 09-03-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

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 Waverlo 37 te 
Didam.
Inzage en informatie:  26-01-2021 tot en met 09-03-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV / Bijzondere wetten
Aangevraagde vergunning
Ingetrokken
Aanvraag exploitatievergunning Hotel ‘t Heuveltje inge-
trokken (15-1-2021)
Locatie: Sint Jansgildestraat 27 te Beek.

 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

A. Mamlouk Kleine Nekkum 4 14-01-2021
K. Al Kurdi Kleine Nekkum 4 14-01-2021
K. Al Kurdi Kleine Nekkum 4 14-01-2021
M.L. Zuk Bovendorpsstraat 1b 15-01-2021
J.S. Kaprykowski Bovendorpsstraat 1b 15-01-2021
K.A. Kocybik Bovendorpsstraat 1b 15-01-2021
I.A. Pawlikowska 
Halczak

Bovendorpsstraat 1b 20-01-2021

P.S. Konopacki Kilderseweg 2 15-01-2021
M.J. Murawski Kilderseweg 2 15-01-2021
P. Wojcik Kilderseweg 2 15-01-2021
K. Koc Kilderseweg 27 15-01-2021
A. Florczak Kilderseweg 27 20-01-2021

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF ZIENSWIJZE 
INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekend-
making genoemde stukken inzien? Wij adviseren 
u eerst telefonisch contact met ons op te nemen 
en een afspraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswij-
zen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen. We nemen samen 
met u het besluit door. Als we er niet uitkomen, 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente of een beroepschrift 
bij een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of beroep-
schrift 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 behan-
deld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/bezwaar-
maken vindt u het formulier ‘bezwaarschrift in-
dienen’ 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 be-

zwaarschrift stuurt u aan het in de bekendmaking 
genoemde bestuursorgaan. Meestal is dat het col-
lege van burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, 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 voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak de ver-
zenddatum). Het bezwaarschrift moet voorzien 
zijn van: de handtekening en naam van de indie-
ner, de datum, een omschrijving van het aange-
vochten besluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij 
de in de bekendmaking genoemde rechter. De 

termijn van indiening van een beroepschrift is zes 
weken en gaat in op de dag nadat het besluit is 
bekendgemaakt. Het beroepschrift moet voor-
zien zijn van: de handtekening en naam van de in-
diener, de datum, een omschrijving van het aan-
gevochten 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, ge-
let 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 voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem, of anders de in de bekendmaking 
genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak 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.


