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Voorkom kosten bij afspraak met gemeente 
Als u een afspraak wilt maken bij de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen of 
ophalen van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart of voor het doorgeven van 
een verhuizing, maak dan altijd via www.montferland.info een afspraak.

Er zijn externe websites die voor u een af-
spraak bij de gemeente kunnen maken. 
Maar pas op, hier zijn kosten aan verbon-
den. Vaak kost dit €20 of meer. Een af-
spraak maken bij de gemeente kost nooit 
geld. Het maken, wijzigen of annuleren van 
een afspraak is altijd kosteloos.

Voorkom onnodige kosten en maak alleen 
via www.montferland.info een afspraak. 
Bent u per ongeluk toch op een andere 
website terecht gekomen? Als u bij het 
maken van een afspraak geld moet beta-
len, annuleer de betaling en regel het via 
de website van de gemeente. 

Oproep voor ondertekening van het lokale beweeg- en sportakkoord

Het lokale beweeg- en sportakkoord staat in de startblokken
‘Heel Montferland Beweegt!’, dat is de titel van het lokale beweeg- en sportak-
koord in Montferland. In de afgelopen maanden is er door verenigingen, organi-
saties, sporters en inwoners heel hard gewerkt aan de totstandkoming van dit 
lokale akkoord. Het akkoord staat inmiddels in de startblokken. Het startschot 
van het akkoord is een online uitzending op woensdag 14 april om 19.00 uur.  Voor-
afgaand aan de uitzending heeft iedereen de mogelijkheid om het akkoord te on-
dertekenen. 

In het lokale beweeg- en sportakkoord 
staan concrete afspraken met als doel om 
meer inwoners in Montferland in bewe-
ging te krijgen. Het akkoord is de start van 
een intensieve(re) samenwerking tussen 
zoveel mogelijk clubs en organisaties op 
het gebied van sport, bewegen, welzijn en 
gezondheid. In het akkoord zijn afspraken 
gemaakt en projecten uitgewerkt op vijf 
verschillende ambities: 
•  Een toekomstig sportlandschap met 

sterke en vitale sportaanbieders;
• Jeugd vaker en beter laten bewegen;
•  Meer ouderen vaker en gezonder in be-

weging;
•  Een inzichtelijke sportaanbod voor alle 

inwoners; 
•  Sport en bewegen in de openbare ruim-

te.

Het volledige lokale beweeg- en sportak-
koord ‘Heel Montferland Beweegt’ is te 
bekijken via www.montferland.info/sport.

Startschot via een online uitzending
Op woensdagavond 14 april klinkt om 
19.00 uur het officiële startschot van het 
lokale beweeg- en sportakkoord ‘Heel 

Montferland Beweegt’.  In een online uit-
zending ziet u wat Montferland nu al te 
bieden heeft op het gebied van sport en 
bewegen. 

Er schuiven interessante tafelgasten aan. 
Presentator Sjoerd Weikamp gaat in ge-
sprek over wat sport en bewegen voor hen 
betekent. Ook delen de tafelgasten hun 
ambities om heel Montferland in beweging 
te krijgen. Daarnaast komen in de uitzen-
ding de foto’s van de ondertekenaars van 
het lokale beweeg- en sportakkoord voor-
bij. Dus als u het akkoord ondertekent, bent 
u ook zichtbaar in de online uitzending. 

Wilt u de première hebben en thuis op de 
eerste rij zitten? Ga dan snel voor meer 
informatie en aanmelden voor de online 
uitzending naar 
www.montferland.info/sport.

Samen sterk in sport en bewegen
Ruth Mijnen – wethouder sport, sociaal 
domein en volksgezondheid – is trots op 
het akkoord: ‘Dit lokale beweeg- en spor-
takkoord is een mooi voorbeeld van samen 
sterk. Het is een akkoord van de gehele 
gemeenschap. Door samen de krachten te 
bundelen komen we verder dan ieder voor 

zich. Montferland is al sterk in sport en be-
wegen, maar nog niet iedereen beweegt 
mee. Daar gaat dit akkoord verandering 
in brengen. Samen met bevlogen vereni-
gingsbestuurders, (sport)organisaties en 
sporters gaan we nog meer inwoners in be-
weging krijgen.’ 

Mijnen benadrukt dat het akkoord niet al-
leen voor de sport is: ‘Sport en bewegen 
is een middel voor een gezonde leefstijl, 
ontmoeting, leefbaarheid in kernen en 
buurten en de ontwikkeling van kinderen.  
Iedereen is van harte welkom om het ak-
koord te ondertekenen, dus ik roep na-
drukkelijk ook andere organisaties, zoals 
bijvoorbeeld scholen, dorpsorganisaties 
en zorginstellingen op om hun handteke-
ning zetten. Hoe meer inwoners en orga-
nisaties dit akkoord ondersteunen, hoe 
beter. Ieders inzet om heel Montferland in 
beweging te krijgen is natuurlijk van harte 
welkom!’

Vragen?
Heb je een vraag? Of heb je een goed idee 
voor één van de ambities, maar kun je niet 
aanwezig zijn op 24 november? 
Stuur dan een e-mail naar 
sportakkoord@montferland.info.  

Tekent u ook voor heel Montferland in beweging?
Ondersteunt u de ambitie om heel Montferland in beweging te krijgen ook? 
Onderteken dan het lokale beweeg- en sportakkoord ‘Heel Montferland Be-
weegt’!

Door ondertekening van het akkoord spreekt u de intentie uit om ook een ac-
tieve bijdrage te leveren om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. 
Op welke manier u dit doet daar bent u vrij in. 

Op de website www.montferland.info/sport staat het format voor onderte-
kening en verdere instructies. Stuur vervolgens uw ondertekening uiterlijk 
woensdag 7 april op naar sportakkoord@montferland.info.  Vervolgens bent u 
ook zichtbaar als één van de ondertekenaars in de online uitzending op woens-
dag 14 april.

Wat is een lokaal beweeg- en sportakkoord?
In de zomer van 2018 is er door de landelijke overheid een Nationaal Sportak-
koord ‘Sport verenigt Nederland’ gesloten. Dit akkoord heeft als doel om zo-
veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. 

Om dat doel te realiseren is afgesproken dat sport- en beweegaanbieders, ge-
meente en andere partners een eigen lokaal sportakkoord sluiten en uitvoe-
ren. Een sportformateur ondersteunt bij de totstandkoming van het akkoord. 

Vervolgens gaan lokale teams samen aan de slag met de uitvoering. Er is uit-
voeringsbudget vanuit de landelijke overheid beschikbaar om de lokale ambi-
ties te realiseren. 
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Is jouw tuin klaar
voor de lente?

Omdat het klimaat verandert, zullen extremen zoals droogte, 
hitte en wateroverlast steeds meer voorkomen. Gelukkig 
zijn er veel manieren om water in de tuin de ruimte te 
geven of vast te houden. Niet alleen fijn voor jezelf, maar je 
draagt ook een steentje bij aan een klimaatbestendige en 
natuurvriendelijke wereld. Wist je dat je zelfs gelukkiger wordt 
van een groene tuin?

KIES VOOR EEN GROENE TUIN
Heb je afgelopen zomer gemerkt hoe fijn het is om onder 
een boom te zitten? Dan is nu hét moment om een boom 
in je tuin te planten! Ook een begroeide pergola geeft je 
natuurlijke schaduw en kun je nu plaatsen. Een groen dak 
draagt ook bij aan een lagere omgevingstemperatuur en is 
dus altijd een goed idee! 

De lente is in aantocht. Voor veel mensen hét sein om hun tuin 

klaar te maken voor een mooi voorjaar en een fijne zomer. 

Bovendien is het De Week van de Groene Tuin! Volg onze social 

media kanalen voor leuke tuintips!

Meer weten? 

www.weetvanwater.nl
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• Maak je tuin geschikt voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Hoe? Zorg voor 
veel variatie in beplanting. Denk bijvoorbeeld aan ijzerhard, herfstasters, 
sierdistels en diverse grassen. Wist je dat vlinders dol zijn op lavendel?

• Tegels eruit, groen erin! Minder tegels in je tuin heeft veel voordelen. Je 
hebt minder wateroverlast, minder last van hitte en de bodem is veel 
gezonder.

• Onderzoek of je regenwater kunt afkoppelen van het riool en in de 
tuin kunt opvangen of een regenton kunt plaatsen. Je kunt ook 
hoogteverschillen maken in de tuin. Zo kun je het water tijdelijk kunt 
opslaan. En dat ziet er ook nog een heel leuk uit!

• Wil je niet al te veel tijd besteden aan het onderhoud van je tuin? 
Plant dan veel bodembedekkers. Zo krijgt onkruid weinig kans en 
heb je ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. 

• Is je stoep erg groen geworden en wil je deze aanslag verwijderen? 
Het beste is om de stoep met een harde bezem te vegen,  
eventueel met wat extra zand, dat schuurt. Schrob je stoep  
daarna met warm water. 

TIPS VOOR EEN WATERVRIENDELIJKE,
MOOIE EN PRETTIGE TUIN

Hiermee kun je nú aan de slag

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Montferland.blijf op de hoogte!
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Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK)
Bent u ondernemer/zzp’er, in loondienst, werkzoekende of ontvangt u een uitke-
ring en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daar-
door noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijde-
lijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) misschien helpen.

De TONK is bedoeld voor huishoudens die 
als gevolg van het coronavirus te maken 
hebben met een terugval in hun inkomen 
en daardoor noodzakelijke woonkosten 
niet meer kunnen voldoen. Het maakt niet 
uit of u in loondienst bent, een ondernemer 
bent of dat u een uitkering ontvangt.
Bent u een zelfstandig ondernemer en 
heeft u door de coronamaatregelen op-
drachten zien verdwijnen? Dan kunt u ook 

recht hebben op deze TONK-uitkering. De 
TONK kan een aanvulling zijn op de TOZO 
(Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstan-
dig Ondernemers) als daarmee het inko-
men onvoldoende is.
De voorwaarden om ondersteuning te 
krijgen bij het betalen van de woonlasten 
kunt u vinden op  www.montferland.info. 
U kunt op deze website ook een aanvraag 
indienen. 

In verband met Pasen zijn er enkele 
aanpassingen in de afvalinzameling
Op onze website www.montferland.info/afvalwijzer  vindt u de meest actuele in-
zameldata. Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in voor een persoonlijke 
inzamelkalender.

Inzameling gft-afval
Maandag 5 april 2021 (tweede paasdag) 
wordt in Montferland geen gft-afval inge-
zameld. De gft-inzameling vindt plaats op 
zaterdag 3 april 2021. Het betreft hier de 
inzamelgebieden in de bebouwde kom van 
’s-Heerenberg-West, Beek, Loerbeek en 
Stokkum alsmede deels het buitengebied 
van de voormalige gemeente Bergh. Om-
dat de route in sommige gevallen anders is 
dan normaal, dient u de gft-bakken tijdig 
(de vuilniswagens beginnen om 07.30 uur) 
buiten te zetten.

Inzameling Plastics, Blik en Dranken-
kartons
Ook wordt op maandag 5 april 2021 in Di-
dam geen Plastics, Blik en Drankenkartons 
ingezameld. Het gaat hierbij om het inza-
melgebied Didam-Zuid, het buitengebied 
van Didam ten noorden van het spoor plus 
de kern Loil. Voor deze inzameling is geen 
vervangende dag aangewezen. De eerst-
volgende inzameldag hiervoor is op maan-
dag 19 april 2021.
Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de afvallijn (0316) 59 55 55. 
De lijn is bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Weekmarkt ’s-Heerenberg tot 17.00 uur vanaf 1 april  
Nu het voorjaar nadert en de dagen langer worden gaat ook de weekmarkt in 
‘s-Heerenberg zoals gebruikelijk weer langer door. Met ingang van donderdag 
1 april zijn de markttijden van 10.30 uur tot 17.00 uur.

Inspraak concept beleidsnota ‘Huisvesting arbeidsmigranten Montferland’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 
1 april 2021 gedurende zes weken de concept beleidsnota ‘Huisvesting arbeids-
migranten Montferland’ voor een ieder ter inzage ligt voor inspraakreacties. De 
concept beleidsnotitie ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Berg-
vredestraat 10 in Didam en is tevens digitaal beschikbaar via de website van de 
gemeente Montferland via www.montferland.nl/bekendmakingen. 

Het doel van het te ontwikkelen en te voe-
ren beleid ten aanzien van de huisvesting 
van arbeidsmigranten is het bieden van 
een (ruimtelijke) kader dat aangeeft op 
welke wijze de gemeente Montferland 
meewerkt aan het realiseren van huisves-

tingsmogelijkheden voor arbeidsmigran-
ten. Het beleid dient te waarborgen dat de 
leefomstandigheden voor de buitenlandse 
werknemers van een algemeen aanvaard 
niveau zijn, het wonen voldoet aan de wet-
telijke normen, de veiligheid gewaarborgd 

is en de gekozen huisvestingsvorm niet 
ten koste gaat van de ruimtelijke kwali-
teit van de omgeving of afbreuk doet aan 
het woongenot in een bestaande leefom-
geving. Verder dient er geen overlast voor 
de omgeving te ontstaan en zijn dienaan-
gaande voorwaarden opgenomen. 

Indienen van een inspraakreactie
Gedurende de ter inzage termijn (vanaf 
1 april 2021 tot en met 12 mei 2021) kan 
eenieder bij het college van burgemeester 
en wethouders van Montferland een in-

spraakreactie indienen. Dit kan schriftelijk 
(Postbus 47, 6941 BA Didam) 
of per email, gericht aan 
gemeente@montferland.info onder ver-
melding van ‘beleidsnotitie huisvesting 
arbeidsmigranten’. Het is ook mogelijk om 
mondeling een reactie naar voren te bren-
gen. In dat geval kan contact worden op-
genomen met de afdeling Ontwikkeling, 
tel. 0316-291653. Van een mondelinge in-
spraakreactie wordt een verslag gemaakt.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Arnhemseweg 13 te Beek, 7037 CX; het oprichten van een 

onbemand tankstation (ontvangen 24-03-2021)
-  Doetinchemseweg 35 te Loerbeek, 7036 AE; het herbou-

wen van een schuur (ontvangen 19-03-2021)
-  Groenestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het uitbou-

wen van de achtergevel op verdiepingsnivo (ontvangen 
23-03-2021)

-  Het Klooster 7 te ’s-Heerenberg, 7041 SG; het verbouwen 
van de woning (ontvangen 23-03-2021)

-  Korenhorsterweg te Zeddam, 7038; het plaatsen van 
een  schuilgelegenheid (ontvangen 19-03-2021)

-  Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; het melden van 
brandveilig gebruik (ontvangen 24-03-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 51 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het bouwen van een kapschuur en een carport (ontvan-
gen 22-03-2021)

-  Schaapskooiweg 7 te ’s-Heerenberg, 7041 CK; het plaat-
sen van een dakkapel (ontvangen 21-03-2021)

-  Trambaan 21 te Lengel, 7044 AX; het aanbouwen van 
een aanbouw aan de zijkant en terrasoverkapping aan 
de achtergevel (ontvangen 23-03-2021)

-  Ulenpasweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het plaatsen 
van een nieuwe telecommast (ontvangen 24-03-2021)

-  van Voorstweg 2 te Didam, 6941 RV; het wijzigen van de 
eerder verleende vergunning voor het verbouwen en uit-
breiden van de woning (ontvangen 24-03-2021)

-  Wilhelminastraat 41 6 te Didam, 6942 BJ; het realiseren 
van een inpandige loggia (ontvangen 24-03-2021)

-  Wilhelminastraat 41 8 te Didam, 6942 BJ; het realiseren 
van een inpandige loggia (ontvangen 24-03-2021)

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
-  Bovensteenakkers 16 te ’s-Heerenberg, 7041 CC; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 19-03-2021)
-  Doesburgseweg 20 te Didam, 6941 SJ; het verwijderen 

van asbest (verzonden 19-03-2021)
-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het verwijderen van as-

best (verzonden 19-03-2021)
-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het slopen van twee 

schuren (verzonden 19-03-2021)
-  Raland 24 e.o. te Didam, 6942; het verwijderen van as-

best (verzonden 22-03-2021)
-  Tatelaarweg 32 te Didam, 6941 RB; het slopen van bijge-

bouwen (verzonden 19-03-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het plaatsen 

van een kapschuur (verzonden 23-03-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Hulzenbergseweg 2 te Stokkum, 7039 CW; het uitbrei-

den van de schuur (verzonden 19-03-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 48 te Zeddam, 7038 EJ; het 

bouwen van een kassengebouw en het plaatsen van een 
schapen schuilgelegenheid (verzonden 19-03-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Weemstraat te Didam, 6941; het plaatsen van een tijde-
lijke woonunit (verzonden 23-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Groenestraat 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het realiseren 

van een dakopbouw op een bestaande uitbouw (ver-
zonden 19-03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Langestraat 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f te Braamt, 
7047 AP; het transformeren van de kerk naar 7 appar-
tementen (verzonden 19-03-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Langestraat 21a en 21b te Braamt, 7047 AP; het oprich-
ten van een twee onder een kap woning (verzonden 22-
03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zeddamseweg te ‘s-Heerenberg, kad.gem. ‘s-Heeren-
berg, sectie K nr. 1633, 7041; het plaatsen van een afra-
stering om de Joodse Begraafplaats (verzonden 19-03-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

 Bouwen
Verleende omgevingsvergunning bouwen en hande-
lingen met gevolgen voor gemeentelijk monument
Doesburgseweg 19 Didam: het renoveren van een schuur 
als onderdeel van het voormalige boerderijcomplex. 
(Verzonden: 19 maart 2021).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

Procedures

1. 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.

2. Bent u het niet eens met het 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 be-
langhebbenden een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente of een beroepschrift bij een rechter (zie: 
www.rechtspraak.nl). Zorgt u ervoor dat het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken na de dag dat het 
besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendge-
maakt (bijvoorbeeld door toezending aan degene die het 
besluit heeft aangevraagd). Daarmee voorkomt u dat het 
niet meer behandeld wordt.

3. Bezwaar
U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina 
‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente 
www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift 
indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaar-
schrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw be-
zwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift 
stuurt u aan het in de bekendmaking genoemde be-
stuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemees-
ter en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of 
de raad) van de gemeente Montferland. De termijn van in-
diening 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.

4. Beroep
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de 
bekendmaking genoemde rechter. De termijn van indie-
ning van een beroepschrift is zes weken en gaat in op de 
dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het beroep-
schrift moet voorzien zijn van: de handtekening en naam 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het aan-
gevochten besluit en de gronden van het beroep.

5. 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. 

Politieke avond Montferland
Politieke Avond Montferland 8 april

Op 8 april vanaf 19.00 uur wordt de Politie-
ke Avond Montferland 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 frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over ac-
tuele onderwerpen. De politieke avond is 
geheel digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur 
Vragenhalfuur

19.35 uur tot 20.10 uur 
Beeldvormend - Verkoop incourante wo-
ningbouwkavel Meester Helmesstraat in 
Zeddam
20.15 uur tot 20.55 uur 
Beeldvormend - Implementatie 
Omgevingswet

Digitale kleine zaal:
19.35 uur tot 20.10 uur 
Beeldvormend – Dorpsvisie projectplan 
verbouwing Gildehuis Beek/Loerbeek

Digitale raadsvergadering vanaf 
21.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering

4. Hamerstukken
4.1   Wijzigingsverordening Algemene 

plaatselijke verordening Montferland 
2021 (APV)

4.2    Startnotitie beleidsplan schuldhulp-
verlening 2020-2024

4.3 Raadsvoorstel Wet inburgering
4.4    Regionale bodemkwaliteitskaart en 

nota bodembeheer (2020)
5. Bespreekstukken
6. Motie zonder raadsvoorstel
7. 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 Han-

den in een aparte ruimte.

U wordt verzocht voornamelijk gebruik te 
maken van optie 1, 2 of 3 in verband met de 
huidige coronaregels.

De sessies worden live uitgezonden via in-
ternet en blijven daarna beschikbaar om 
te kunnen raadplegen. 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.



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
In spoedeisende gevallen kan dan daarnaast een voorlo-
pige 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 genoem-
de 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 
elektronische handtekening (DigiD). 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 Oude Doetinchemseweg 48 te Zeddam.

De melding betreft het oprichten van een kas en schuilge-
legenheid voor schapen.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Ontheffing winkeltijden feestdagen coronacrisis
Gelet op de bijzondere omstandigheden van tijdelijke 
aard door de coronacrisis heeft het college besloten ont-
heffing te verlenen voor de winkeltijden tijdens de volgen-
de feestdagen:
Vrijdag 2 april 2021, Goede Vrijdag: alle winkels mogen 
geopend zijn tot 21:00 uur; 
Zondag 4 april 2021, 1ste Paasdag: alle winkels mogen 
geopend zijn van 08:00 uur tot 20:00 uur;
Maandag 5 april 2021, 2de Paasdag: alle winkels mo-
gen geopend zijn van 08:00 uur tot 12:00 uur;
Donderdag 13 mei 2021, Hemelvaart: alle winkels mo-
gen geopend zijn van 08:00 uur tot 12:00 uur;

Zondag 23 mei 2021, 1ste Pinksterdag: alle winkels 
mogen geopend zijn van 08:00 uur tot 20:00 uur;
Maandag 24 mei 2021, 2de Pinksterdag: alle winkels 
mogen geopend zijn van 08:00 uur tot 12:00 uur.

 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

S.A.W.S. Sadiek Geraniumstraat 25 25-03-2021


