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Doorbijten 
Een paar weken geleden stuurde ik een felicitatie naar een goede kennis. Ze appte 
terug: ,,Weet je dat dit al mijn tweede coronaverjaardag is.’’

Ja, we zijn in het tweede coronajaar. Niemand had dit een jaar geleden verwacht. Tot 
voor kort hoopten we zelfs op versoepelingen in het voorjaar. Maar in plaats daarvan 
zijn we in de derde golf aanbeland en moeten we waakzaam blijven. Het is belangrijk 
dat we, ondanks het chagrijn dat we met z’n allen voelen, nog even doorbijten. 

Maar het valt ons niet mee. Mij ook niet. Geduld en uithoudingsvermogen worden 
danig op de proef gesteld. Ruim drie maanden geleden zijn de vaccins goedgekeurd, 
maar het vaccineren gaat langzaam. 

Veel mensen voelen de beperkingen in hun privésfeer. Mensen die heel ernstig ziek 
of oud zijn en die hun verjaardag zouden willen vieren met hun familie en vrienden. 
Het is enorm ingrijpend dat ze deze gezelligheid aan zich voorbij moeten laten gaan. 

Voor de coronaperiode bezocht ik, als burgervader, inwoners die een persoonlijk ju-
bileum hadden te vieren. Die rol is er afgelopen jaar heel anders gaan uitzien. Veel 
contacten met inwoners verlopen via een beeldscherm. Vorige week ben ik wel op 
bezoek geweest bij een mevrouw die honderd jaar werd. Zulke zeldzame bezoekjes 
hebben plaats in nauw overleg met de familie en in overeenstemming met de coro-
naregels. Vanzelfsprekend ga ik er helemaal alleen naar toe. 

Houd vol!, zijn de woorden waarmee we ons moed blijven inpraten. Ondertussen 
denken we na over de periode na corona. Iedereen werkt daarbij aan zijn eigen plan.
In onze gemeente hebben we inmiddels een steunfonds voor culturele instellingen 
en verenigingen. De waardering voor onze verenigingen is heel groot en we willen niet 
dat ze in de problemen raken waardoor ze hun bestaan moeten opgeven. Dat zou een 
enorme verschraling zijn. 
Het college werkt aan meer initiatieven om samen uit de coronaperiode te komen. 

Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Ik hoor in deze coronatijd ook optimistische ge-
luiden en er komen mooie ideeën langs. Zo stelde Lindy Ward op mijn Facebook-pa-
gina voor een fotowedstrijd te 
organiseren met de coronaperi-
ode als thema. Een prachtidee! 
Veel mensen hebben dit jaar het 
fotograferen als hobby ontdekt. 
Er zijn vast veel mooie beelden 
te vinden. Doe vooral mee aan 
deze wedstrijd! Ik ben heel be-
nieuwd naar het resultaat.

Burgemeester Peter de Baat

Oproep voor ondertekening van het lokale beweeg- en sportakkoord

Tekenen jullie ook voor heel Montferland in 
beweging?
‘Heel Montferland Beweegt!’, dat is de titel van het lokale beweeg- en sportak-
koord in Montferland. In de afgelopen maanden is er door verenigingen, organisa-
ties, sporters en inwoners hard gewerkt aan dit lokale akkoord. Het akkoord staat 
inmiddels in de startblokken. Het startschot van het akkoord is een online uitzen-
ding op woensdag 14 april om 19.00 uur.  Voorafgaand aan de uitzending is er de 
mogelijkheid om het akkoord te ondertekenen. 

In het lokale beweeg- en sportakkoord 
staan concrete afspraken met als doel om 
meer inwoners in Montferland in beweging 
te brengen. Het akkoord is de start van een 
intensieve(re) samenwerking tussen zo-
veel mogelijk clubs en organisaties op het 
gebied van sport, bewegen, welzijn en ge-
zondheid. Het volledige lokale beweeg- en 
sportakkoord ‘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 Montfer-
land Beweegt!’.  In een online uitzending 
brengen we in beeld wat Montferland op 
dit moment al te bieden heeft in 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 brengen. 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 ondertekend, dan 
bent u ook zichtbaar in de online uitzen-
ding. 

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

Tekent u ook voor heel Montferland in beweging?
Ondersteunt  u de ambitie om heel Montferland in beweging te krijgen ook? Onderte-
ken dan het lokale beweeg- en sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt!’.

Door ondertekening spreekt u de intentie uit om een actieve bijdrage te leveren om 
zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Op welke manier u dit doen daar 
bent u vrij in. 

Op de website www.montferland.info/sport staat het format voor ondertekening en 
verdere instructies. Stuur vervolgens u 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 woensdag 14 april.

Weekmarkt ’s-Heerenberg tot 17.00 uur 
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.



Fotowedstrijd Montferland tijdens corona
Wilt u op beeld laten zien hoe uw leven er in coronatijd uitziet? Dan is dit uw kans! 
De gemeente Montferland organiseert een fotowedstrijd, waarbij u kan laten zien 
hoe u deze bijzondere tijd ervaart. Wandelt u sinds corona veel, of doet u ande-
re dingen die u graag zou willen vastleggen? U mag zelf bepalen wat u laat zien. 
De foto’s kunnen vanaf 29 maart 2021 tot 12 april 2021 gestuurd worden naar  
voorlichting@montferland.info 

Er worden 3 winnaars gekozen door een 
vakjury, deze winnaars worden op de soci-
almediakanalen van de Gemeente Mont-
ferland bekend gemaakt en beloond met 
een leuke prijs. Iedereen mag meedoen: 
amateur of professioneel fotograaf, fo-
to’s gemaakt met een mobiele telefoon of 

een professionele camera? Het maakt al-
lemaal niets uit! Lijkt het u leuk? Pak dan 
snel uw camera en doe mee! Heeft u nog 
vragen? Neem dan contact op met com-
municatiemedewerkster Joyce Wennekes 
via j.wennekes@montferland.info

Kerkeninventarisatie Montferland
In gemeente Montferland staan 13 kerkgebouwen. Sommige gebouwen huisves-
ten bloeiende kerkgemeenschappen, andere kerkgebouwen kunnen met moeite 
open worden gehouden, staan in de verkoop of hebben zelfs al een andere be-
stemming gekregen.

Kerkgebouwen hebben vaak een grote 
betekenis, niet alleen voor de gelovigen 
maar ook voor het dorp. Ze zijn bepalend 
voor het straatbeeld en hebben cultuur-
historische en emotionele waarde. Door de 
terugloop in bezoekers staat de duurzame 
exploitatie van veel gebouwen onder druk. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) heeft middelen be-
schikbaar gesteld voor het opstellen van 
een gemeentelijke visie op deze gebouwen. 

Welke waarde hebben de kerkgebouwen 
voor het dorp? Welke kansen en uitdagin-
gen liggen er voor de toekomst? Zijn er 
mogelijkheden te bedenken om gebouwen 
(deels) een andere functie te geven en zo 
te behouden? We willen samen met de 
kerkeigenaren en andere betrokkenen de 
wensen en mogelijkheden inventariseren 
om voorbereid te zijn op de toekomst.

Denk mee!
Gemeente Montferland heeft Spectrum 
gevraagd om in samenwerking met het 
Gelders Genootschap deze kerkeninven-
tarisatie uit te voeren. Spectrum en het 
Gelders Genootschap vullen elkaar qua 
expertise aan. Spectrum, een adviesbu-
reau voor maatschappelijke vraagstukken, 
heeft veel ervaring rondom procesbegelei-
ding en (inwoners)participatie. Het Gel-
ders Genootschap brengt kennis in rondom 
(transformatie van) erfgoed en het in kaart 
brengen van de architectuurhistorisch, ste-
denbouwkundig en historische waarde van 
de gebouwen. Zij doen dit door gesprekken 
te voeren met kerkeigenaren en andere be-
trokkenen. 

Voor meer informatie, vragen of ideeën kan 
contact worden opgenomen met Mignon 
Copray via m.copray@spectrumelan.nl.

Nieuwe start voor toeristisch Montferland
In het nieuwe toeristische beleid van de gemeente Montferland is opgenomen dat 
de gemeente de toeristische marketing en promotie voortaan buiten de gemeen-
telijke organisatie neerlegt. Stichting Montferland Marketing heeft aangegeven 
de marketing en promotie van Montferland te willen verzorgen en zal hiervoor 
subsidie ontvangen. De gemeentelijke VVV Montferland zal daarmee opgeheven 
worden. 

VVV locaties
VVV Montferland heeft momenteel een in-
formatiepunt in Meulenvelden in Didam en 
in Gouden Handen in ‘s-Heerenberg. Met 
de toekomstige verbouwing die gepland 
staat voor Meulenvelden en de koers die 
stichting Montferland Marketing in gaat, 
zullen deze locaties per 1 mei a.s. gesloten 
worden. Voor uw toeristische informatie 
kunt u vanaf 1 mei terecht bij Stichting 
Montferland Marketing. VVV cadeaukaar-
ten zijn verkrijgbaar bij diverse supermark-
ten en boekhandels. 

Stichting Montferland Marketing
Voorzitter Rob Vister vertelt: “Wij zijn de 
stichting Montferland Marketing en wij 
gaan met ingang van 1 mei a.s. de promotie 
en marketing verzorgen op het gebied van 
toerisme en recreatie in Montferland. Ons 

accent zal sterk liggen op digitale promo-
tie waarbij wij onder andere gebruik maken 
van de moderne communicatiekanalen. 
Uiteraard zullen wij ook zichtbaar zijn mid-
dels de traditionele manier van promotie 
en niet geheel onbelangrijk, een toeristisch 
informatiepunt in de Marktstraat 1 in het 
centrum van ’s-Heerenberg, die met mede-
werking van vrijwilligers zeven dagen per 
week geopend zal zijn. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.montferland-
marketing.nl.“

Tot slot
VVV Montferland wil langs deze weg alle 
bezoekers, ondernemers en relaties harte-
lijk danken voor hun bezoeken en samen-
werking in de afgelopen jaren. Wij wensen 
toeristisch Montferland een mooie toe-
komst toe!

Politieke avond Montferland
Politieke Avond Montferland 8 april 2021

Op 8 april wordt er weer een digitale raadsavond gehouden. 
De actuele agenda en de vergaderstukken voor deze avond zijn beschikbaar via: 
www.montferland.info/gemeenteraad. De raadsavond is vanaf 19.00 uur te volgen via 
een livestream.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  de Plataan 32a te Didam, 6941 ZN; het intern verbouwen 

voor het verkrijgen van extra slaapruimten (ontvangen 
25-03-2021)

-  Distributiestraat 4 te ’s-Heerenberg, 7041 KJ; het plaat-
sen van een LNG-installatie (ontvangen 26-03-2021)

-  Emmerikseweg 1  te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het nieuw 
bestickeren van de ramen (ontvangen 30-03-2021)

-  Gildebongerd 127  te Zeddam, 7038 DC; het realiseren 
van een oprit (ontvangen 25-03-2021)

-  Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het uitbreiden van tij-

delijke extra ruimte voor campingplaatsen (ontvangen 
31-03-2021)

-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het bouwen 
van twee veldschuren (ontvangen 30-03-2021)

-  Maatweg 2 te Azewijn, 7045 AW; het realiseren van een 
paardenbak aansluitend aan het bouwvlak (ontvangen 
30-03-2021)

-  Melderstraat 18 te Didam, 6942 NM; het verbouwen van 
de woning en de veldschuur (ontvangen 29-03-2021)

-  Onderlangs 9 te Braamt, 7047 CR; het plaatsen van een 
grondopstelling voor zonnepanelen (ontvangen 26-03-
2021)

-  Ongerstraat 2 te Azewijn, 7045 BH; het bouwen van een 
ziekenboeg en afkalfstal (ontvangen 29-03-2021)

-  Pinksterbloemstraat 2 te Beek, 7037 DR; het bouwen 
van een paardenstal (ontvangen 28-03-2021)

-  Polmanstraat 1 b te Beek, 7037 CZ; het oprichten van een 
vrijstaand woonhuis (ontvangen 27-03-2021)

-  Transportweg ongenummerd  te “s-Heerenberg, 7041; 
het nieuw bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 01-
04-2021)

Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer aan de Benedensteenakkers te ’s-Heerenberg
Portefeuillehouder: Oscar van Leeuwen

Inleiding
Aan de Benedensteenakkers te ’s-Heeren-
berg geldt tweerichtingsverkeer voor au-
toverkeer. In de reguliere situatie komt het 
voor dat auto’s van bewoners geparkeerd 
staan aan de rechterzijde van de weg (van-
af het noorden gezien) Wanneer er ook aan 
de linkerkant auto’s worden geparkeerd is 
de 3,5 meter doorrijbreedte niet meer ge-
garandeerd. Ook loopt de weg (van noord 
naar zuid) naar beneden. Deze combinatie 
van smalle doorgang en een gevaarlijke 
situatie bij het naderen van de Slotlaan 
heeft de gemeente doen besluiten een 
verkeersbesluit (één-richtingsverkeer) op 
te stellen. Er wordt naast een verhoging 
van de verkeersveiligheid de mogelijkheid 
geboden om hulpdiensten een betere 
doorgang te verlenen.
In de bijlage is de maatregel weergegeven. 

Overwegingen
Artikel 15 van de wegenverkeerswet;
1.  De plaatsing of verwijdering van de bij 

algemene maatregel van bestuur aan-
gewezen verkeerstekens, en onderbor-
den voor zover daardoor een gebod of 
verbod ontstaat of wordt gewijzigd, ge-
schiedt krachtens een verkeersbesluit.

2.  Maatregelen op of aan de weg tot wij-
ziging van de inrichting van de weg of 
tot het aanbrengen of verwijderen van 
voorzieningen ter regeling van het ver-
keer geschieden krachtens een verkeers-
besluit, indien de maatregelen leiden 
tot een beperking of uitbreiding van het 
aantal categorieën weggebruikers dat 
van een weg of weggedeelte gebruik kan 
maken.

Op grond van artikel 21 van het Besluit ad-
ministratieve bepalingen inzake het weg-
verkeer moet het verkeersbesluit vermel-
den welke doelstelling of doelstellingen 
met het verkeersbesluit worden beoogd. 
Daarbij moet worden aangegeven welke 
van de in artikel 2, eerste en tweede lid, 
van de Wegenverkeerswet 1994 genoem-
de belangen ten grondslag liggen aan het 
verkeersbesluit. Indien tevens andere van 
de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Wegenverkeerswet 1994 genoemde belan-
gen in het geding zijn, wordt voorts aange-
geven op welke wijze de belangen tegen 
elkaar zijn afgewogen. 

Maatregel
Door plaatsing van borden C2 en C3 van 

bijlage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 met onderborden 
met de tekst “uitgezonderd fietsen en 
bromfietsen” of met tekst en symbolen die 
deze uitzondering aangeven, eenrichtings-
verkeer vast te stellen, conform bijlage;

Doelstelling
Met het verkeersbesluit wordt beoogd:
-  het verzekeren van de veiligheid op de 

weg;
-  het beschermen van weggebruikers en 

passagiers;
-  het in stand houden van de weg en het 

waarborgen van de bruikbaarheid daar-
van;

-  het voorkomen of beperken van door het 
verkeer veroorzaakte overlast, hinder of 
schade;

-  het voorkomen of beperken van door het 
verkeer veroorzaakte aantasting van het 
karakter of van de functie van objecten of 
gebieden.

Conform artikel 24 van het Besluit admi-
nistratieve bepalingen inzake het wegver-
keer is er overleg geweest met de verkeers-
kundige en beleidsmedewerker van de 
gemeente Montferland.

Verkeersbesluit
Op grond van voorgaande overwegingen 
is de gemeente tot het besluit gekomen 
om aan de Benedensteenakkers een één-
richtingsregime in te stellen. Op dit ver-
keersbesluit is afdeling 3.4, de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure, van de 
Algemene Wet Bestuursrecht van toepas-
sing.
Dit ontwerpverkeersbesluit ligt ter inza-
ge bij de receptie van het gemeentehuis, 

Bergvredestraat 10 te Didam gedurende 
zes weken vanaf 26 maart 2021. Bij vra-
gen kan contact opgenomen worden met 
dhr. M. Hulshof, verkeerskundige, via 0316-
291383. De tekst van het ontwerpverkeers-
besluit is ook te vinden op de website van 
de rijksoverheid (zoek.officielebekendma-
kingen.nl->Zoek in).

Belangenafweging:
Door instelling van eenrichtingsverkeer 
wordt de vrijheid van verkeer enigszins 
ingeperkt. Dit is de nadrukkelijke wens 
van alle aanwonenden aan de Beneden-
steenakkers die middels een handtekenin-
genactie hun verzoek hebben bekrachtigd. 
Het omrijden weegt hierin niet op tegen de 
verkeersveiligheid. 
Alle relevante feiten en omstandigheden 
tegen elkaar afwegende komen we tot de 
conclusie dat het nemen van dit verkeers-
besluit gerechtvaardigd is. 

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na de dag van de bekendmaking een 
zienswijze indienen inzake het verkeersbe-
sluit. De zienswijze kan schriftelijk of mon-
deling worden ingebracht. 

De schriftelijke zienswijze dient te worden 
gezonden aan:

Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Mevrouw Annie Jansen-Rutjes 100 jaar 
Op maandag 29 maart jl. mocht burgemeester Peter de Baat, mevrouw An-
nie Jansen-Rutjes feliciteren met haar honderdste verjaardag! Annie Jan-
sen-Rutjes woont op haar zeer hoge leeftijd nog zelfstandig. Iedere morgen is 
zij om half zes uit de veren om te genieten van het eerste kopje thee van de 
dag. Haar man Gerrit en zij kregen 2 kinderen, 5 kleinkinderen, waarvan wij er 
een kennen als Prins Thiemo I van d’Olde Waskupen, en 8 achterkleinkinderen. 

Speciaal voor mevrouw Jansen-Rutjes 
had de burgemeester naast een reu-
zenbos bloemen haar ingelijste geboor-
teakte van 100 jaar geleden als cadeau 
meegenomen. Groot was haar en de 
burgemeesters verbazing dat deze akte 
niet de juiste bleek te zijn. Wat was het 
geval? In de voormalige gemeente Bergh 
werd op dinsdag 29 maart 1921 aangifte 
gedaan van de geboorte van twee meis-
jes, die ieder geboren waren op maandag 
28 maart 1921. De burgemeester had 
de geboorteakte van het andere meisje 
mee; haar achternaam was Jansen, de-
zelfde achternaam die mevrouw Annie 
Jansen-Rutjes pas kreeg bij haar huwe-
lijk met Gerrit Jansen. En zo was er bijna 
sprake van een persoonsverwisseling. Ge-
lukkig is de juiste akte gevonden en als-
nog aan mevrouw Annie Jansen-Rutjes 

gegeven. Zij moest er hartelijk om lachen. 
Nogmaals van harte proficiat!



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
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.

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  Terborgseweg 11 te Zeddam, 7038 EV; het plaatsen van 

een kleine windmolen (verzonden 26-03-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Het Klooster 7 te ’s-Heerenberg, 7041 SG; het verbouwen 

van de woning (verzonden 29-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Heuvelstraat 1a te Stokkum, 7039 AE; het plaatsen van 
een schutting (verzonden 26-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Tamboerstraat 20 te Didam, 6941 EE; het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 26-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Beekseweg 65 en 65a  te Didam, 6942 NW; het verbou-

wen van een woonhuis (verzonden 29-03-2021) Rechts-
middel: bezwaar

-  Garstestuk 2 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het plaatsen van 
een overkapping en veranda (verzonden 29-03-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heuvelwijk 8a te Braamt, 7047 CJ; het verbouwen van 
het woonhuis (verzonden 31-03-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Holthuizerstraat 7 te Didam, 6942 PL; het bouwen van 
een woning (verzonden 26-03-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het vergroten van de 
woning (verzonden 01-04-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Luijnhorststraat 13 en 13a te Didam, 6941 RD; het verbou-
wen van de dubbele woning (verzonden 30-03-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Molenpoortstraat 24 te ‘s-Heerenberg, 7041 BG; het wij-
zigen van functie van detailhandel naar dienstverlening 
(verzonden 26-03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Turnstraat 3 te Didam, 6942 DX; het bouwen van een 
berging en tuinkamer (verzonden 31-03-2021). Rechts-
middel: bezwaar

 Bouwen
Verleende omgevingsvergunning bouwen, handelen 
in strijd met regels RO en handelingen met gevolgen 
voor gemeentelijk monument
Marktstraat 23-25 ‘s-Heerenberg: het realiseren van zorg-
appartementen in het voormalige horecapand. 
(Verzonden: 30 maart 2021).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

Procedures
1. Vragen, stukken inzien of zienswijze indienen?
  Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendma-

king genoemde stukken inzien? Wij adviseren u eerst 
telefonisch contact met ons op te nemen en een af-
spraak 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 con-

tact 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 bekendgemaakt (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 pa-

gina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente  
www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaar-
schrift indienen. Voor het digitaal indienen van een be-
zwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt 
uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw be-
zwaarschrift stuurt u aan het in de bekendmaking ge-
noemde bestuursorgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, 
burgemeester of de raad) van de gemeente Montfer-
land. De termijn van indiening 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 in-
diener, de datum, een omschrijving van het aangevoch-
ten 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 
indiening 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 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. In spoedeisende gevallen 
kan dan daarnaast een voorlopige voorziening getrof-
fen worden. U kunt een schriftelijk verzoek om voorlo-
pige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders de in de 
bekendmaking genoemde 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 Transportweg 6 te ‘s-Heerenberg.
De melding betreft het plaatsen van een aardgas aflever-
station.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

Beschikking vergunning Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de volgende beschikking op de aanvraag van:
Truisweg 9 te Didam.
De verleende omgevingsvergunning betreft het uitbrei-
den in vleesvarkens en het voldoen aan het besluit emis-
siearme huisvesting (verzonden 30-03-2021).

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbesluit zijn geen 
zienswijzen ingediend, het definitieve besluit wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit.

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

Beroep en voorlopige voorziening: indienen bij de Recht-
bank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem.

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.


