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Onkruidbestrijding met rest warmte
Vanaf eind april starten de Groenmakers BV. met onkruidbestrijding op de  
Montferlandse straten.

De Groenmakers BV. maakt in de gehele 
gemeente Montferland gebruik van een 
slimme en milieu bewuste methode na-

melijk onkruidbestrijding met rest warmte 
van bio stroom. De brandstof die gebruikt 
wordt voor de installatie zijn gesnoeide 
takken van bomen. Deze worden gebruikt 
bij de biomassa centrale in Duiven, die al-
leen gebruik maakt van lokaal gesnoeid 
hout. De restwarmte die gebruikt wordt 
is water van 98 graden en daarom erg ge-
schikt voor het bestrijden van onkruid. 
Met een speciale geïsoleerde tank wordt 
het water naar locatie gebracht, waar het 
onkruid op een zeer milieu bewuste manier 
bestreden kan worden. Omdat het water 
erg snel afkoelt is deze methode niet scha-
delijk voor de omgeving.  

Het resultaat is een verzorgd straatbeeld 
zonder overmatige onkruidgroei tegen een 
minimale belasting voor het milieu.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
- Bosslagstraat te Didam
-  Dahliastraat en Goudsbloemstraat  locatie 1 en 2  te 

Didam, 6942; het nieuw bouwen van 16 huurwoningen 
(ontvangen 07-04-2021)

-  Grote Huilakker te Didam, 6942; het bouwen van een 
woning en kappen van een boom (ontvangen 01-04-
2021)

-  Korte Klauwenhof 2 te Didam, 6942 HW; het bouwen 
van een buitenzwembad (ontvangen 03-04-2021)

-  Pastoor van Angerenstraat 10 b te Beek, 7037 AL; het re-
aliseren van een uitrit (ontvangen 02-04-2021)

-  Transportweg te ‘s-Heerenberg, kad.gem. ‘s-Heerenberg, 
sectie A, nr. 377, 7041; het oprichten van een warehouse 
en kantoor (ontvangen 01-04-2021)

-  Zonnebloemstraat, Irisstraat en Goudsbloemstraat lo-
catie 5 en 6 te Didam, 6942; het nieuw bouwen van 17 
huurwoningen (ontvangen 07-04-2021)

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
-  Doesburgseweg 4 te Didam, 6941 SJ; het verwijderen van 

asbest (verzonden 08-04-2021)
-  Grote Nekkum 12 te ’s-Heerenberg, 7041 ZR; het verwij-

deren van asbest (verzonden 08-04-2021)
-  Peeskesweg 44 te ’s-Heerenberg, 7041 CB; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 08-04-2021)

Ingetrokken omgevingsvergunning
-  Polmanstraat 1b te Beek, 7037 CZ; het oprichten van een 

schuurwoning (verzonden 06-04-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Korensingel 19 te ’s-Heerenberg, 7041 JH; het verbouwen 

c.q. uitbreiden van een woonhuis (verzonden 06-04-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Ontwerp wijzigingsplan ‘Zeddam,  
Oude Doetinchemseweg 97’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp van 
het wijzigingsplan ‘Zeddam, Oude Doetinchemseweg 97’ 
met ingang van 14 april 2021 gedurende een termijn van 
zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis in Didam 
(Bergvredestraat 10) voor eenieder ter inzage ligt en te-
vens via www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?pla-
nidn=NL.IMRO.1955.wplgbgbwonouddoe97-on01 en via 
www.montferland.info te raadplegen is. 



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
Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 43, lid 7 van het bestemmingsplan Buiten-
gebied, het bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt verschoven 
om zo de realisering van een kapschuur mogelijk te maken 
op het perceel kadastraal bekend sectie C nummer 2044.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ie-
der zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswij-
ze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval 
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ont-
wikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Didam, 9 april 2021,
Burgemeester en wethouders van Montferland.

Zie ook de kolom “toelichting en rechtsmiddelen” elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 


