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Cursus voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of verslavingsproblematiek  
Op woensdag 12 mei starten GGNet Preventie en Iris in de Buurt met een KOPP 
doe- en praatgroep (8-12 jaar) en zal plaatsvinden in Didam bij Stichting Welcom. 

De cursus wordt gegeven op woensdag-
middag van 15:30 tot 17:00 uur. De cursus 
bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. In 
de KOPP-groep wordt op begrijpelijke wijze 
aandacht besteed aan thema’s als: ziekte 
van de ouder, gevoelens, geheimen, op-
komen voor jezelf, enzovoort. In de groep 
wordt van alles gedaan, zoals: tekenen, 
schilderen, spelen en praten. Ouders wor-
den bij de cursus betrokken door een ou-
deravond. 

Na aanmelding vindt een kennismakings-
gesprek plaats. 
Kinderen van ouders met psychiatrische of 
verslavingsproblemen begrijpen vaak niet 
wat er met hun ouder(s) aan de hand is. 
Hierdoor kunnen ze met hun gevoelens in 
de knoop komen te zitten, wat zich ook in 
lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn 
of hoofdpijn, kan uiten. Sommige kinderen 
gaan zichzelf de schuld geven, of proberen 
al op jonge leeftijd zorgen of taken in het 

huishouden over te nemen. Veel kinderen 
en jongeren denken hierbij de enige te zijn 
met zo’n bijzondere vader of moeder. 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbon-

den. Aanmelden kan vanaf nu. 
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met: het secreta-
riaat van GGNet preventie; Telefoon: (088) 
933 11 80 of E-mail: preventie@ggnet.nl

Groep voor broers en zussen van kinderen 
met autisme/ADHD
Op 20 mei 2021 start GGNet Preventie met een brussengroep voor kinderen van 
8 tot en met 12 jaar in Doetinchem. Na de zomervakantie start er nog een nieuwe 
groep.

De brussengroep is bedoeld voor broers en 
zussen van kinderen met autisme en/of 
ADHD. Het is een plek waar de brussen er-
varingen kunnen delen met leeftijdsgeno-
ten en waarin aandacht is voor hun positie 
in het gezin. Voor brussen valt het niet al-
tijd mee om te begrijpen waarom er anders 
met hun broer of zus wordt omgegaan. En 
wat is Autisme of ADHD nu eigenlijk? Veel 
onduidelijkheden en vragen komen tijdens 
de groep aan bod. Tijdens de groep leren 
brussen hoe ze op een positieve manier 
aandacht kunnen vragen en wat zij kunnen 
doen als het even moeilijk gaat thuis.

Praktische informatie 
De brussen komen zes keer bij elkaar op 
donderdagmiddag van 15:30-17:00 uur. De 
eerste bijeenkomst is gepland op maan-

dag 20 mei 2021. Voorafgaand aan de start 
vindt een kennismakingsgesprek plaats 
met de brus, de ouder(s) en de begelei-
der(s) van de groep. Na de zomervakantie 
start er nog een groep gepland.

Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met:

GGNet Preventie
Telefoon: (088) 933 11 80
Email: preventie@ggnet.nl
Internet: www.ggnet.nl/preventie

SpringGames 2021 are coming...
In de meivakantie is er genoeg te doen voor jongeren in Montferland.

Welcom, gemeente Montferland, voet-
balverenigingen FC Bergh, DVC’26, Ten-
nisvereniging Didam en OpenClub de 
Nevelhorst hebben de krachten gebun-
deld. 
Van maandag 3 t/m vrijdag 7 mei zijn er 
voor jongeren (12 t/m 18 jaar) uitdagen-
de activiteiten te doen in de gemeente 
Montferland. Zo kunnen de jongeren Ar-
chery Tag spelen, zich in het zweet wer-
ken met een Bootcamp, een skateclinic, 
kennismaken met verschillende racket-

sporten en als klap op de vuurpijl mee-
doen aan een Adventure Day met o.a. 
Mountainbiken, Boogschieten en Free-
run. Kortom een afwissend programma 
met voor iedereen wat wils.

Door de corona-maatregelen hebben we 
per activiteit een maximum aantal deel-
nemers. Dus wees er snel bij want vol = 
vol. Jij komt toch ook?!
Meer informatie en aanmelden op 
www.openclubdenevelhorst.nl.

Dorpshuizen ontvangen corona subsidie 
Om de dorpshuizen in de gemeente Montferland te helpen heeft de gemeente 
Montferland met succes een beroep gedaan op de provinciale subsidieregeling 
“COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen”. Door deze regeling kun-
nen dorpshuizen diverse aanpassingen doen aan hun panden. Er wordt vooral ge-
werkt aan de toegankelijkheid en het corona-proof maken van de dorpshuizen. 

Dorpshuizen en wijkcentra zijn belangrijke 
gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen 
aan de leefbaarheid. Door de COVID-19 
maatregelen moesten veel gemeen-
schapsvoorzieningen sluiten. Met deze 
subsidie kan de gemeente Montferland 
gemeenschapsvoorzieningen helpen te 
investeren in toekomstbestendige maat-
regelen of onderzoek laten doen naar de 
vitaliteit en toekomstbestendigheid van 
één of meer gemeenschapsvoorzieningen. 

In totaal is er  ruim € 36.000,- verdeeld over 
de dorpshuizen die een verzoek hiertoe 
hadden ingediend bij de gemeente. Met dit 
geld worden er in de verschillende kernen 
aanpassingen gedaan aan de dorpshuizen. 
Zo gaat Nieuw-Dijk de toegankelijkheid 
van dorpshuis de Meikever verbreden en 
verbeteren. In Loil worden diverse aanpas-
singen gedaan aan de binnenkant van het 
dorpshuis, zo worden de airco’s aangepast, 

komen er mobiele automatische desin-
fectiezuilen, mobiele kapstokken en spat-
schermen. Ook Kilder doet een aanpassing 
om het dorpshuis corona-proof te maken, 
zij gaan een sanitizer station aanschaffen. 
In Zeddam wordt de ventilatie van het 
dorpshuis aangepast. Ten slotte komt er in 
Braamt een desinfectiezuil en contactloze 
dispenser in het Dorpshuis ‘De Braempt’.

Straks weer samen
Wethouder Oscar van Leeuwen: ‘Met deze 
subsidie kunnen onze kernen hun dorpshui-
zen zó aanpassen dat de dorpsbewoners 
straks, als de coronamaatregelen verder 
versoepelen, veilig weer samen kunnen ko-
men. Het is goed om te zien dat er zo hard 

gewerkt wordt om fysiek samenkomen 
op een veilige manier weer mogelijk te ma-
ken ’.



Elisa Jochims verandert dak van haar garage in groene oase

‘Ik word heel blij van mijn sedumdak’
Meer vogels, meer vlinders, meer groen en een betere isolatie. Het nieuwe sedum-
dak op de woning van Elisa heeft vooral mooie kanten. De Didamse toverde haar 
garage en keukendak in het najaar van 2020 om in een groene oase en kan niet 
wachten tot haar dak in bloei staat. De Bloemenbuurt is weer een stukje groener 
geworden.

Elisa Jochims (55) woont in een koopwo-
ning. Tijdens de lockdown positioneerde 
ze haar bureau voor het raam op de eerste 
verdieping. Zodat ze uit kon kijken op haar 
kersverse sedumdak. “Daar kan ik echt van 
genieten.” De reden waarom ze besloot 
sedum aan te leggen? “Mijn tuin is te klein 
voor grote bomen, maar heeft wel veel 
gras en bloemen. Dat vond ik niet genoeg. 
Ik zag nog amper vlinders, insecten en vo-
gels meer en die zijn toch belangrijk voor de 
natuur. Daarom heb ik mijn groene omge-
ving met het sedumdak uitgebreid.”
Een sedumdak is een dak dat begroeid is 
met vetplantjes. Deze plantjes zijn mak-
kelijk in het onderhoud en kunnen zelfs 
het regenachtige klimaat van Nederland 
aan. Ze brengen niet alleen meer groen in 

huis, maar ze zorgen ook voor een betere 
isolatie. “Mijn sedumdak is ongeveer 35m2 
groot en ligt op de garage en keukenaan-
bouw. Er liggen daar ook negen zonnepa-
nelen op. Ik merkte deze winter al het iso-
lerende effect. Het was veel minder koud 
in de garage en keuken. En de isolatie gaat 
me in de zomer meer koelte brengen. Dus 
het werkt twee kanten op.”
Het sedumdak legde ze helemaal zelf. Te 
beginnen met worteldoek om het dak te 
beschermen, een drainagelaag, een laag 
vilt met spiraaltjes voor de wateropname 
en de vetplantjes. “Die koop je op een rol. 
Heel handig dus. Ik had zelfs nog een stuk 
over die ik in de tuin heb gelegd.”
Het onderhoud valt heel erg mee. “Water 
geven doe je misschien eens per jaar als 

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

het erg droog is. Twee keer per jaar bemest 
je het dak en heel misschien pluk je na een 
paar jaar wat onkruid en gras er uit. Dat is 
het dan ook meteen.”
Elisa kan niet wachten tot haar dak in bloei 
staat. “Er komen in het voorjaar bloeme-
tjes op en dat moet een prachtig beeld ge-
ven. Daarom heb ik ook een stukje sedum 

in de tuin gelegd. Dan kan ik er overal van 
genieten.”
Wilt u uw dak ook vergroenen? Bijvoor-
beeld met een sedumdak? Neem con-
tact op met de Bloemenbuurt-werkgroep 
Groen in de buurt. Contactpersoon voor dit 
onderwerp is ervaringsdeskundige Elisa Jo-
chims, e-mail groendidam@gmail.com.

Elisa Jochims op haar sedum dak. Foto: Sjoerd Geurts

Oproep voor sportclubs: deelname coronamonitor
Inmiddels heeft corona ons al meer dan een jaar in onze greep. Voor sportclubs 
zijn het zware tijden. We proberen sportclubs zo goed mogelijk door deze moeilijke 
periode heen te helpen. Achterhoek in Beweging, welzijnsorganisatie Welcom en 
de gemeente Montferland willen zo breed mogelijk in beeld krijgen hoe het met 
sportclubs gaat. Daarom stellen we aan alle sportclubs de vraag: hoe gaat het met 
de club?

Deze vraag stelt Achterhoek in Beweging 
niet alleen aan Montferlandse sportveren-
gingen, maar aan alle sportverenigingen in 
de gehele Achterhoek via de Achterhoekse 
verenigingscoronamonitor. Zo is het moge-
lijk om een groot totaal overzicht te krijgen 
hoe de sportverenigingen er in de Achter-
hoek voor staan. Met de resultaten gaan 
de Achterhoekse gemeenten, welzijnsin-
stellingen en Achterhoek in Beweging 
clubs nog gerichter ondersteunen in het 
doorkomen van deze moeilijke tijd.

Persoonlijke uitnodiging voor 
deelname
Alle contactpersonen van Montferlandse 
sportclubs hebben vorige week een per-
soonlijke uitnodiging met een unieke link 
voor deelname aan de coronamonitor ont-
vangen. 
Het verzoek is  om per club de vragenlijst 
één keer in te vullen. Het is mogelijk om 
de vragenlijst op te starten en op een later 
moment vervolgens door een andere per-
soon af te laten ronden. Zo is het voor de 
penningmeester mogelijk om de financiële 
vragen op een ander moment te beant-
woorden.

Het invullen van de vragenlijst duurt maxi-
maal 10 minuten en is mogelijk tot en met 
zaterdag 8 mei. Onder alle door de Mont-
ferlandse verenigingen volledig ingevul-
de vragenlijsten verloten we drie keer het 
boek ‘Het grote ideeënboek voor sport-
clubs’  (ter waarde van €34.95).

Eerdere resultaten Achterhoekse 
Verenigingsmonitor
In april en mei 2020 is in de Achterhoekse 
Verenigingsmonitor op dat moment ook al 
gevraagd naar de verwachte impact van 
het coronavirus op de sportverenigingen.
Opvallende uitkomsten uit deze monitor 
waren dat de helft van de sportclubs in 
Montferland vreesde voor een verslechter-
de financiële positie door het verlies van 
leden (tegenover gemiddeld 29% van de 
Achterhoekse verengingen). 
Tijdens de eerste lockdown slaagden 45% 
van de Montferlandse verenigingen er toch 
in om een aangepast sportaanbod te blij-
ven aanbieden  (ten opzichte van gemid-
deld 33% van de Achterhoekse verenigin-
gen).
Alle Montferlandse resultaten van de Ach-
terhoekse Verenigingsmonitor en de speci-

fieke resultaten over corona zijn te bekijken 
via onze website www.montferland.info/
sport  

Meer informatie over de coronamonitor 
of uitnodiging niet ontvangen?
Wilt u meer informatie over de coronamo-
nitor voor sportclubs? Of heeft uw sport-
club de persoonlijke uitnodiging voor deel-
name niet ontvangen? Neem dan contact 
op met Dennis Weijers, beleidsmedewerker 
gezonde leefstijl: d.weijers@montferland.
info of 0316-291327. 

Hulp of advies nodig?
Vanuit Achterhoek in Beweging, welzijnsin-
stelling Welcom en de gemeente Mont-
ferland  willen we clubs zo goed mogelijk 
deze coronacrisis door helpen. Dat doen 
we onder andere door het informeren over 

financiële steunpakketten, de organisatie 
van online webinars (Blijf je club trouw en 
Financieel gezond de crisis door) en ook via 
individueel advies. 

Heeft u behoefte aan individueel advies 
over de financiën van jullie club? Guido 
Groendijk - verenigingsondersteuner bij 
Welcom - ondersteunt individuele vragen 
graag met raad en daad.  Neem contact 
met hem op via: g.groenendijk@welcom-
mail.nl of 06-23237100.

Voor vragen over corona en de uitwer-
king van de maatregelen op sportaccom-
modaties neemt u contact op met Toon 
Masselink - beleidsmedewerker sport - bij 
de gemeente Montferland 
t.masselink@montferland.info of 
0316-291585.

UITNODIGING
DEELNAME ACHTERHOEKSE CORONAMONITOR VOOR VERENIGINGEN



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Bentemmerstraat 13 te Didam, 6942 EZ; het deels ver-

vangen van de gevelpanelen, het uitbreiden van de be-
staande 2 overdekte wasboxen aan de achtergevel naar 
3 wasboxen en een  techniekcontainer (ontvangen 21-
04-2021)

-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het oprichten 
van een woning (ontvangen 17-04-2021)

-  Groenestraat 6a te ’s-Heerenberg, 7041 ZZ; het uitbrei-
den van de eerste verdieping op de bestaande aanbouw 
(ontvangen 18-04-2021)

-  Hof van Braamt 9 te Braamt, 7047 BD; het nieuw reali-
seren v.e. hekwerk en een oprit (ontvangen 22-04-2021)

-  Kerkweg 13 te Zeddam, 7038 CE; het vergroten van de 
woning middels een dakopbouw (ontvangen 22-04-
2021)

-  Lieve Vrouweplein 13 te Didam, 6942 BP; het vervangen 
van het glacis rondom de Mariakerk (ontvangen 21-04-
2021)

-  Op den Dam 15 a te Azewijn, 7045 BC; het aanleggen van 
een eigen oprijpad naar de openbare weg (ontvangen 
15-04-2021)

-  Tesma 2 te Didam, 6942 RH; het aanvragen van een 
vergunning voor brandveilig gebruik (ontvangen 21-04-
2021)

-  Waverlo 15 te Didam, 6942 RG; het aanvragen van een 
vergunning voor brandveilig gebruik (ontvangen 21-04-
2021)

-  Wehlseweg 1 te Kilder, 7035 CG; het bouwen van een 
loods (ontvangen 15-04-2021)

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
-  De Plataan 101 te Didam, 6942 TX; het verwijderen van 

asbest (verzonden 20-04-2021)
-  Kerkweg 34 te Zeddam, 7038 CG; het verwijderen van 

asbest (verzonden 20-04-2021)
-  Loilderhofweg 2 a te Didam, 6941 RW; het verwijderen 

van asbest en het slopen van de schuur (verzonden 20-
04-2021)

-  Meisterholt 4 te Didam, 6942 NT; het verwijderen van 
asbest (verzonden 20-04-2021)

-  Pastoor van Angerenstraat 17a te Beek, 7037 AH; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 16-04-2021)

-  Spoorstraat 7a te Didam, 6942 AE; het slopen van een 
tweetal sparingen t.b.v binnendeuren (verzonden 20-
04-2021)

-  Van Rouwenoortweg 43 te Didam, 6942 PK; het verwij-
deren van asbesthoudend materiaal (verzonden 20-04-
2021)

-  Voorthuizerweg 5 te Stokkum, 7039 CT; het slopen van 

een gedeelte van een schuur (verzonden 20-04-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Bosslagstraat te Didam, 6941; het bouwen van een wo-

ning (verzonden 21-04-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Weemstraat 60d te Didam, 6941 DD; het plaatsen van 

een tijdelijke woonunit (verzonden 20-04-2021) Rechts-
middel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Graaf Hendrikstraat 14 te Braamt, 7047 AE; het plaatsen 

van een douglas tuinhuis met een zadeldak (verzonden 
20-04-2021) Rechtsmiddel: bezwaar 

Verleende omgevingsvergunning
-  Doetinchemseweg 11a  te Kilder, 7035 CR; het bouwen 

van een vrijstaande woning (verzonden 20-04-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Loilseweg 6 te Didam, 6941 DA; het oprichten van een 
vrijstaande woning (verzonden 19-04-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Meursweg 1g te Didam, 6942 GG; het oprichten van een 
woning (verzonden 19-04-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Padevoortseallee 34a te Zeddam, 7038 EN; het nieuw 
bouwen van een woonhuis (verzonden 21-04-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het realiseren van een schuur 
(verzonden 16-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zeddamseweg 74b te ’s-Heerenberg, 7041 CS; het wij-
zigen van de gevelopeningen in de voorgevel en het 
aanbrengen van gevelisolatie (verzonden 20-04-2021) 
Rechtsmiddel:bezwaar

 Bouwen
Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, 
herziening Doetinchemseweg 75 te Didam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestem-
mingsplan “Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 
75 te Didam” met ingang van 29 april 2021 gedurende een 
termijn van zes weken bij de receptie van het gemeente-
huis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ieder ter in-
zage ligt en tevens via www.montferland.info en www.
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Doetinchemseweg 75 te Didam’ voorziet in een functie-
verandering naar wonen, waarbij in ruil voor de sloop van 
2.550 m² aan kassen op de locatie, ter plaatse één nieuw 

woongebouw met 2 wooneenheden mogelijk wordt ge-
maakt. Het nieuwe woongebouw wordt met de te behou-
den voormalige bedrijfswoning en een daarbij behorend 
bijgebouw gesitueerd aan een gemeenschappelijk erf.  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmings-
plan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan ge-
meente@montferland.info onder vermelding van ‘ziens-
wijze bpherziening Doetinchemseweg 75 te Didam’ in het 
onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor via telefoon-
nummer 0316-291656 een afspraak worden gemaakt. Van 
hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een 
verslag gemaakt. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 29 april 2021 tot en met 9 
juni 2021

Didam, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland.

 Wet Geluidhinder
Ontwerp van besluit hoge waarde
Burgemeester en wethouders van Montferland hebben 
het voornemen om met toepassing van artikel 83 van de 
Wet geluidhinder een hogere waarde vast te stellen ten 
behoeve van de bouw van een woongebouw met 2 woon-
eenheden aan de Doetinchemseweg 75 te Didam. Voor de 
locatie is een bestemmingsplan in voorbereiding dat (na 
sloop van alle kassen op de locatie) ter plaatse een nieuw 
woongebouw met 2 wooneenheden mogelijk maakt.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ge-
luidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van 
het voorgenomen woongebouw. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 
de meest nabij de Doetinchemseweg gelegen gevel (de 
zuidgevel) wordt overschreden als gevolg van het weg-
verkeer (53 dB). Het vaststellen van een hogere waarde is 
daardoor noodzakelijk.

Inzage en Informatie
Met ingang van 29 april 2021 liggen de betreffende stuk-
ken gedurende een termijn van zes weken (t/m 9 juni 
2021) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 
Bergvredestraat 10 in Didam. De stukken zijn tevens via 
www.montferland.info te raadplegen.

Vastgesteld: Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 
De gemeenteraad heeft op 8 april 2021 de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodem-
beheer vastgesteld. De kaart en nota zijn nu geactualiseerd voor een periode van 
respectievelijk 10 en 5 jaar en maken grondverzet in Montferland op een eenvou-
dige en goedkope wijze mogelijk.

Vooruitlopend op het definitief worden 
van het Besluit (10 juni 2021) stelt de ge-
meente Montferland de extra keuring op 
PFAS voor grondverzet op basis van de 
kaart voor grond afkomstig uit niet-ver-
dachte gebieden en die in de gemeente 
Montferland wordt toegepast (buiten de 
grondwaterbeschermingsgebieden) niet 
langer verplicht.
De Bodemkwaliteitskaart en Nota bodem-
beheer zijn te bekijken op www.montfer-

land.info (onder ‘grond, bagger en bouw-
stoffen gebruiken’ of ‘grond afgraven en 
verplaatsen’). Bent u niet in de gelegen-
heid om de kaart en nota te raadplegen via 
onze website, neem dan contact op met 
de gemeente Montferland (0316-291391) 
voor een toelichting en/of afspraak met de 
vakafdeling.

Beroep
Tegen het ontwerp van de Bodemkwa-

liteitskaart en Nota bodembeheer zijn 
geen zienswijzen naar voren gebracht 
en geen wijzi¬gingen aangebracht. 
Daarom kan alleen een belang¬heb-
bende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze bij de gemeenteraad naar voren te 
brengen, gedurende de beroepstermijn 
beroep instellen. De beroepstermijn 
is van 28 april 2021 tot en met 10 juni 
2021. 

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het instellen van beroep schorst het 

besluit niet. Degene die beroep instelt kan 
daarnaast een verzoek om voorlopige voor-
ziening (schorsing) indienen bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 

Heeft u nog andere vragen? 
Neem dan contact op met de gemeente, 
telefoon (0316) 291391. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
gemeente@montferland.info.



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
Zienswijze
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun 
zienswijze omtrent het voornemen naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders van Montferland, postbus 
47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan 
gemeente@montferland.info onder vermelding van 
‘zienswijze hogere grenswaarde Doetinchemseweg 75 te 
Didam’ in het onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor via telefoon-
nummer 0316-291613 met de heer S. Teunissen een af-
spraak worden gemaakt. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 29 april 2021 tot en met 9 
juni 2021

Didam, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland.

 Openbare Werken 
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 aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het 
parkeren en opladen van elektrische motovoertuigen, 
door middel van:
-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 

pijlaanduiding, ter hoogte van Panhuis 2 te Didam
Inzage en informatie: 15-04-2021 tot en met 26-05-2021. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar


