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Gouden Handen is in 2021 weer iedere 
maandag geopend 
Vanaf 4 januari is locatie Gouden Handen in ’s-Heerenberg iedere maandag op af-
spraak geopend tussen 17.00 uur en 19.00 uur. 

U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week online zaken regelen of informatie inwinnen op 
www.montferland.info. Ook kunt u via een chatfunctie vragen stellen.

Nieuwe subsidieregelingen per  
1 januari 2021 
Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende subsi-
dieregelingen van kracht:
•  Subsidieregeling Jeugd en aansluiting op 

Onderwijs Montferland 2021
•  Subsidieregeling Bevordering Gezonde 

Leefstijl Montferland 2021
•  Subsidieregeling Cultuur Montferland 

2021
•  Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatie-

ven Montferland 2021
•  Subsidieregeling Ondersteuning bij 

Maatschappelijke Participatie 
 Montferland 2021

•  Subsidieregeling Monumenten en Land-
schapselementen Montferland 2021

•  Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 
Montferland 2021

Daarnaast is ook de tijdelijke subsidie- 
regeling:
•  Knelpunten Huisvesting Organisaties op 

het terrein van Kunst en Cultuur alsme-
de Toerisme, Recreatie en Evenementen 
Montferland 2021 per 1 januari 2021 van 
kracht.

Kijk voor meer informatie op 
www.montferland.info/subsidies.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Kemp 2 te Wijnbergen, 7048 AJ; het kappen van een 

populier (ontvangen 29-12-2020)
-  Greffelkampseweg 19 a te Didam, 6941 RL; het bouwen 

van een carport met fiets berging en tuin zitje (ontvan-
gen 30-12-2020)

-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het bouwen 
van twee wooneenheden (ontvangen 24-12-2020)

-  Holthuizerstraat te Didam, 6942; het bouwen van een 
woning (ontvangen 24-12-2020)

-  Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het realiseren van 
een uitbouw aan de woonkamer (ontvangen 28-12-
2020)

-  Meester Vermeulenstraat 12 te Beek, 7037 DX; het plaat-
sen van een overkapping met berging achter in de tuin 
(ontvangen 26-12-2020)

-  Melderstraat 22 te Didam, 6942 NM; het realiseren van 
een aanbouw met overkapping (ontvangen 28-12-2020)

-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het nieuw 
bouwen van appartementen (ontvangen 30-12-2020)

-  Ulenpasweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het vervan-

gen van de bestaande telecommast (ontvangen 30-12-
2020)

-  Wilhelminastraat 43a te Didam, 6942 BJ; het plaatsen 
van een dakunit (ontvangen 29-12-2020)

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
-  Schimmelruiterweg 2 te Beek, 7037 CW; het verwijderen 

van asbest (verzonden 28-12-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Asterstraat 6 te Didam, 6942 XJ; het vergroten van de 

woning (verzonden 29-12-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het bouwen 
van 14 appartementen (verzonden 29-12-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Wilhelminastraat 78a te Didam, 6942 ET; het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden 30-12-2020).  
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 2 a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het wij-

zigen van het gebruik ten behoeve van een sportschool 
(verzonden 28-12-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Matjeskolk 2 te Beek, 7037 DZ; het realiseren van een 
bedrijfsgebouw (verzonden 29-12-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar

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.


