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Cijfers - wat zeggen ze ….? 
De gemeente Montferland krijgt van inwoners een 4,9 voor dienstverlening, zo las ik 
in de krant. Het cijfer is niet alleen laag, het is zelfs het laagste van alle gemeenten in 
de regio. Zo’n bericht aan de ontbijttafel is niet bepaald een vrolijke start van je dag. 
Tot je er iets verder naar kijkt. 

Want dan blijkt het te gaan om de mening van slechts 32 inwoners van onze gemeen-
te. Natuurlijk telt die mening en ben ik benieuwd naar de achtergronden. Het gesprek 
daarover is een kans. Echter, voor een echt goed beeld hadden er zo’n 300 mensen 
moeten meedoen. 

We willen de service aan onze inwoners op orde hebben. Dat moet vanzelfsprekend 
zijn, want onze inwoners kunnen niet naar buurgemeenten voor bijvoorbeeld de aan-
vraag van een paspoort of om de vuilnis te laten ophalen. Ze kunnen er alleen voor 
bij ons terecht. Via waarstaatjegemeente.nl is bijna 6.400 inwoners hun mening over 
onze dienstverlening gevraagd. Ruim 1.500 reageerden en geven de dienstverlening 
van Montferland een nette 7. Daar word ik wel vrolijk van.  

Als gemeente zijn we veel bezig met de vraag hoe we het beter kunnen doen. Niet 
alleen in dienstverlening, maar ook hoe we onze inwoners kunnen betrekken bij onze 
plannen. Zo hadden we een paar dagen later een burgertop. We hebben als missie 
Montferland als de Groene Poort van Nederland te presenteren. Daarvoor stellen we 
de vraag: hoe willen we samenwerken met anderen? Voor de burgertop hierover heb-
ben we willekeurig 1.000 mensen uit onze bevolkingsadministratie uitgenodigd om 
mee te denken. Normaalgesproken wil je deze mensen een fijne dag aanbieden met 
een hapje en een drankje op een locatie waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. 
Maar helaas was dat in deze coronatijd niet mogelijk. Wat wel kon, was een digitale 
ontmoeting. Een gesprek via het beeldscherm. Van de 1.000 uitgenodigden hebben 
er slechts 22 meegedaan. 

De inbreng van deze 22 inwoners in het gesprek is enorm waardevol. Ze tonen een 
grote betrokkenheid bij de gemeente, andere inwoners en hun leefomgeving. Het 
was een leuk gesprek met mensen met verschillende achtergronden.

Maar ook hier geldt, hoe relevant 
zijn de uitkomsten van een gesprek 
met 22 mensen op een bevolking 
van meer dan 36.000 inwoners? 
Dat neemt niet weg dat we de be-
trokkenheid van de deelnemers 
waarderen en met hun inbreng aan 
de slag gaan. Veel gemeenten wor-
stelen hiermee: hoe betrek je meer 
inwoners bij je plannen? Ook dat 
is dienstverlening. Tips van u, onze 
inwoners, zijn welkom! 

Burgemeester Peter de Baat

Ik heb last van de eikenprocessierups! 
In de komende maanden, van half mei tot half augustus kunt u de eikenproces-
sierups weer aantreffen. Deze rups heeft brandharen, welke jeuk, huiduitslag en 
irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?
Overdag zijn de nesten en de rups het bes-
te te zien, op de stam of takken van een 
eikenboom. In deze nesten groeperen de 
rupsen zich overdag. ‘s Nachts gaan de rup-
sen als een groep op zoek naar voedsel in 
de boom.
 
Wat moet ik doen als ik een nest vind?
Laat de nesten en rupsen altijd met rust. 
Ook als er geen rupsen in het nest zitten 
kunnen er brandharen aanwezig zijn. Zorg 
bij bezoek aan gebieden waar de eiken-
processierups voorkomt voor goede be-
dekking van de huid en was uw kleren bij 
voorkeur op 60º.
Bij aanraking van de rupsen de huid goed 
spoelen met water en niet krabben of wrij-
ven. Een zachte crème met menthol kan 
verlichting geven. Neem bij ernstige klach-
ten en bij irritatie aan ogen contact op met 
de huisarts.

Waar kan ik een melding maken?
Bomen op particuliere grond
De gemeente Montferland bestrijdt geen 

processierups op locaties die niet in eigen-
dom of in beheer van de gemeente zijn.
 
Bomen in openbare ruimte
Staat de boom op gemeentegrond, dan 
onderneemt de gemeente actie. U kunt 
een melding doen via de telefoon (Tel: 
0316-291391 en dan nummer 6) of via de 
website. Ga naar www.montferland.info/
eikenprocessierups voor het formulier. 

Gebruik geen folie! 
Het gebruik van plastic folie of plakstrips 
om eikenbomen doet meer kwaad dan 
goed. Veel natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups kunnen vastgeplakt 
raken. Daarnaast weerhoudt het gebruik 
van plastic folie de rupsen er niet van hun 
weg te vervolgen. Ze lopen moeiteloos over 
het plastic. Vogels kunnen plastic binnen 
krijgen als ze de rupsen achter de folie op 
willen eten. Soms laat de folie los en waait 
het in de directe omgeving.

Sociale Raad Montferland mei 2021
Vergadering is niet openbaar

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen april 2021
4. Actielijst 
5. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
6.  Toelichting koploperproject onafhankelijke clientondersteuning 
 (Sociaal Domein Achterhoek)
7. Terugkoppeling voorzittersoverleg
8. Concept jaarverslag 2020
9. Rondvraag en sluiting



Online bijeenkomst over sport en bewegen voor ouderen
Op dinsdagavond 18 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseren welzijnsinstelling 
Welcom en de gemeente Montferland een online bijeenkomst over sport en bewe-
gen voor ouderen. In de online bijeenkomst ‘Op weg naar meer sport en bewegen 
voor ouderen’ krijgt u in 90 minuten inzicht in de kansen en mogelijkheden om sa-
men meer ouderen in beweging te gaan brengen. 

Steeds meer sportaanbieders denken na 
over het vinden en binden van nieuwe 
doelgroepen. Montferland vergrijst en ont-
groent, dus ouderen zijn een belangrijke 
doelgroep voor nu én vooral ook voor de 
toekomst. Voor de doelgroep 55+ liggen er 
dus nog veel mogelijkheden.

Ouderen in Montferland minder vaak in 
beweging
Uit cijfers van de GGD Noord- en Oost-Gel-
derland blijkt dat ouderen in Montferland 
minder vaak bewegen en vaker inactief zijn 
in vergelijking met het regionale en het lan-
delijke gemiddelde. Ouderen zijn daarnaast 
minder vaak lid van een sportaanbieder 
dan andere leeftijdscategorieën. Tijd om 
daar samen met elkaar verandering in te 

gaan brengen. In deze online bijeenkomst 
maakt u kennis met de plannen en de mo-
gelijkheden.
Verdieping op drie thema’s
In het eerste centrale gedeelte van de onli-
ne bijeenkomst nemen we u allereerst mee 
in de trends en ontwikkelingen. Ook ver-
tellen we welke plannen er in Montferland 
zijn om meer ouderen in beweging te gaan 
brengen.
Vervolgens is er op drie thema’s een ver-
dieping in kleinere subgroepen door des-
kundigen. Zij vertellen u in korte tijd alles 
wat u moet weten over het onderwerp. 
Daarnaast is er volop de mogelijkheid om 
vragen te stellen en met elkaar in gesprek 
te gaan. Hieronder staat een introductie 
per subsessie.

Sessie 1: Het belang van in beweging blijven 
voor ouderen 
Joke Koers - praktijkverpleegkundige ou-
deren bij ‘t Doktershuis Didam -  gaat in 
op het feit waarom in beweging blijven zo 
essentieel is voor ouderen. Daarnaast ver-
telt ze als aanvoerder van de ambitie ‘Meer 
ouderen vaker en gezonder in beweging’ 
over de kansen van het lokale beweeg- en 
sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’ 
voor uw club.

Sessie 2: OldStars Sport 
Het Nationaal Ouderenfonds werkt met 
OldStars Sport aan een ouderenvriende-
lijke sportomgeving bij sportaanbieders. 
In deze sessie legt Johan Annema (Oude-
renfonds) uit wat OldStars Sport precies 
inhoudt, hoe u het opstart binnen de club 
en welke ondersteuning er is. Aan de hand 
van het voorbeeld van OldStars Running 
legt Gerard Heijnen (Open Club De Nevel-
horst) uit wat het positieve effect is voor 
de club en de deelnemers.

Sessie 3: Max Vitaal
Na het grote succes van Sjors Sportief & 
Creatief met jaarlijks meer dan 1.200 in-
schrijvingen voor de jeugd, gaat in Mont-

ferland vanaf half september een verge-
lijkbaar programma voor de doelgroep 
ouderen van start: Max Vitaal. Guido Groe-
nendijk (sportcoördinator bij Welcom) 
geeft uitleg over Max Vitaal. Ook geeft hij 
een demonstratie hoe je als sportaanbie-
der eenvoudig uw aanbod voor ouderen 
voor het online platform en het boekje 
aanmeldt.

Aanmelden, meer informatie en onder-
steuning
Aanmelden voor de webinar is mogelijk tot 
en met donderdag 13 mei via www.mont-
ferland.info/ouderen. Na aanmelding ont-
vangt u op vrijdag 14 mei een bevestigings-
mail met de digitale link voor de online 
bijeenkomst.
Voor meer informatie over de online bij-
eenkomst neemt u contact op met Dennis 
Weijers: d.weijers@montferland.info of 
0316-291327. Heeft u behoefte aan indi-
vidueel advies over het organiseren van 
sportaanbod voor ouderen? Guido Groen-
dijk - verenigingsondersteuner bij Welcom - 
ondersteunt individuele vragen graag met 
advies en hulp.  Hij is te bereiken via: 
g.groenendijk@welcommail.nl of 
06-23237100.

OldStars Running als nieuw initiatief om 55-plussers in beweging te brengen
 foto: Leny Jansen

Werkzaamheden Lieve Vrouweplein
Op maandag 17 mei start een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het Lieve 
Vrouweplein in Didam. We beginnen met het aanleggen van weer een nieuw deel 
van het nieuwe hemelwaterriool. Deze wordt aangesloten op de grote waterber-
ging onder het plein voor de Mariakerk. Aansluitend wordt de definitieve verhar-
ding aangebracht. 

Deze werkzaamheden hebben grote con-
sequenties voor het doorgaande verkeer. 
Tijdens de werkzaamheden sluit namelijk 
de bypass Wilhelminastraat en is de krui-
sing met de Torenstraat en Kardinaal de 
Jonglaan t/m vrijdag 2 juli 2021 afgeslo-
ten. De Wilhelminastraat zelf tussen de 
Torenstraat en Raadhuisstraat blijft langer 
afgesloten. De verbinding naar de Raad-
huisstraat gaat medio oktober 2021 weer 
open.
 
Omleidingen
Voor het doorgaande verkeer worden om-
leidingen aangegeven. Het verkeer vanaf 
de rotonde Tatelaarweg wordt omgeleid 
via de Drostlaan. Het verkeer vanaf de 
Wilhelminastraat (komende vanuit het 
oosten) wordt omgeleid via de Raadhuis-

straat, Kerkstraat, Panhuis, Deken Reu-
vekamplaan en de Domela Nieuwenhuis-
straat. De fietsers worden omgeleid via het 
pad ten noorden van de kerk. Het parkeer-
terrein bij de Mariakerk is ook bereikbaar 
via dit pad. Hieronder ziet u een kaart van 
de omleidingsroutes voor het (fiets)ver-
keer. U kunt de kaart ook online bekijken 
via www.montferland.info/centrumplan.

Om de mogelijke overlast in de wijk zoveel 
mogelijk te spreiden, wordt tijdelijk een-
richtingsverkeer ingesteld in de Drostlaan.

Lieve Vrouweplein 
De totale werkzaamheden worden in to-
taal vier fasen uitgevoerd. Als eerste is het 
gebied vóór Jan&Jan en de NAMA aange-
pakt. Hier is een pleingedeelte aangelegd 

met onder andere een fontein waar kinde-
ren met bedriegertjes kunnen spelen.  

Aansluitend aan bovenstaande fase wor-
den nog de kruisingen met de Raadhuis-

straat, Onder De Toren en Oranjestraat 
aangepakt. Hiervoor wordt de weg (in ge-
deelten) afgesloten. Naar verwachting zijn 
eind november de werkzaamheden afge-
rond. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Den Aam 11a te Lengel, 7044 AB; het bouwen van een 

schuur (ontvangen 05-05-2021)
-  Dijksestraat 46 te Didam, 6942 GD; het verbouwen en 

uitbreiden van de woning (ontvangen 05-05-2021)
-  Herdersweg ongenummerd te ’s-Heerenberg, 7041; het 

oprichten van een vrijstaande woning (ontvangen 29-
04-2021)

-  Kastanjelaan 20 te Stokkum, 7039 CC; het gebruiken van 
een bijgebouw als streekwinkel met ondersteunende 
horeca (ontvangen 04-05-2021)

-  Langestraat 22 te Braamt, 7047 AP; het nieuw bouwen 
van het dorpshuis (ontvangen 06-05-2021) 

-  Lieve Vrouweplein 13 te Didam, 6942 BP; het restaureren 
van de kerk (ontvangen 05-05-2021)

-  St. Jorisstraat te Braamt, 7047; het reconstrueren van 
een telecommast (ontvangen 06-05-2021)

-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het plaatsen 
van handelsreclame (ontvangen 29-04-2021)

-  Transportweg ongenummerd te ’s-Heerenberg, 7041 KK; 
het oprichten van een warehouse en kantoor (ontvan-
gen 30-04-2021)

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.

Verleende omgevingsvergunning
-  De Eik 17 te Didam, 6941 XA; het vervangen van een ko-

zijn en verplaatsen van de voordeur (verzonden 03-05-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 17a te Stokkum, 7039 CE; het aanpassen 
van de woning t.b.v. zelfstandige inwoning (verzonden 
03-05-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Korenhorsterweg ongenummerd kadastraal BER02,  
sectie B25 te Zeddam, 7038; het plaatsen van een  
schuilgelegenheid (verzonden 04-05-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Lengelseweg 92 , 92a t/m 92g, Ulenpasweg 5 en Ulen-
pasweg 5a t/m 5h te ’s-Heerenberg, 7041; het gedeelte-
lijk wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het 
verbouwen van de industriehal naar bedrijfsverzamelge-
bouw (verzonden 30-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Molenweg 2 te Zeddam, 7038 CS; het bouwen van een 
schuur met carport (verzonden 06-05-2021) Rechts-
middel: bezwaar

-  Schaapskooiweg 7 te ’s-Heerenberg, 7041 CK; het plaat-
sen van een dakkapel (verzonden 06-05-2021) Rechts-
middel: bezwaar

-  Sint Josephstraat 9 te Didam, 6942 JM; het uitbreiden 
van de woning (verzonden 04-05-2021)  

Rechtsmiddel: bezwaar

Inspraak ontwerp beleid ‘Ruimte voor nieuwe 
vormen van begraven in de gemeente Montferland’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met in-
gang van 13 mei 2021 gedurende 6 weken voor een ieder 
(bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 
10 te Didam) ter inzage ligt, de ontwerp beleidsnotitie 
‘Ruimte voor nieuwe vormen van begraven in de gemeen-
te Montferland’. De ontwerp beleidsnotitie is tevens te 
raadplegen via www.montferland.info.

De notitie geeft weer onder welke voorwaarden mede-
werking kan worden verleend aan een verzoek tot ‘begra-
ven op eigen erf’ dan wel aan een verzoek tot het oprich-
ten van een ‘natuurbegraafplaats’. 
Aan een ‘begraafplaats op eigen erf’ kan enkel in uitzon-
derlijke omstandigheden medewerking worden verleend. 
Hiervoor zijn in de beleidsnotitie toetsingscriteria opgeno-
men.

Ter beoordeling van een verzoek tot oprichting van een 
natuurbegraafplaats zijn in de beleidsnotitie 8 basisprin-
cipes beschreven. Zo moet de oprichting van een natuur-
begraafplaats leiden tot substantiële versterking van 
de natuur en mag geen afbreuk worden gedaan aan de 
landschappelijke waarde. Hoewel het veelal zal gaan om 
nieuwe natuur, kan daarbij ook upgrading van bestaande 
natuur aan de orde zijn. Door middel van een beheerplan 
en ecologisch werkprotocol wordt rekening gehouden 
met bestaande natuurwaarden. De begraaffunctie is on-
dergeschikt aan de natuur. Dat komt mede tot uiting in 
het toegestane aantal graven/ha, het maximaal aantal 
begravingen per jaar en de spreiding van graven in tijd 
en ruimte. Gronden die worden omgevormd naar natuur 
bieden daarbij wat ruimere mogelijkheden dan gronden 
die reeds als zodanig zijn aangeduid. Van belang is dat 
hiermee tegemoet wordt gekomen aan de maatschappe-
lijke behoefte om te worden begraven in de vrije natuur, 
waarmee deze vorm zich ook onderscheid van de reguliere 
vorm van begraven. 

Een bijzondere begraafplaats zoals een begraafplaats 
op eigen erf of een natuurbegraafplaats moet door de 
gemeenteraad worden aangewezen voordat een bestem-
mingsplan kan worden opgesteld dat het initiatief ruim-
telijk faciliteert.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door 
ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een reac-
tie omtrent de ontwerp beleidsnotitie kenbaar worden 
gemaakt maken bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA Didam of via gemeente@montfer-

land.info onder vermelding van ‘inspraak notitie begra-
ven’. Desgewenst kan de reactie ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan via telefoonnummer 
0316-291656 daarvoor een afspraak worden gemaakt.

 Openbare Werken 
Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de 
Montferland maakt bekend dat het volgende verkeersbe-
sluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet is 
vastgesteld: 
Verlaging maximum snelheid op de Berkenlaan, van de 
N335 tot aan de St. Jansgildestraat in Loerbeek, van 80 
km/uur naar 60 km/uur. 
Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
Het volledige  verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montferland maakt bekend dat het volgende 
verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenver-
keerswet is vastgesteld: 
Een aantal verkeerskundige aanpassingen op de Willi-
brordusweg en bedrijventerrein De Fluun in Didam.  
Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
Het volledige  verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de 
Montferland maakt bekend dat het volgende verkeersbe-
sluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet is 
vastgesteld: 
In het kader van het Centrumplan Didam wordt een aan-
tal verkeerskundige aanpassingen met de daarbij horen-
de aanpassingen van verkeersborden gerealiseerd.  
Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
Het volledige  verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

OV-ambassadeurs geven er antwoord op 
uw vragen over het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de 
OV-ambassadeurs. 
De provincies Gelderland, Flevoland en 
Overijssel vinden het belangrijk dat ie-
dereen met het openbaar vervoer veilig 
en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven 
OV-ambassadeurs en vrijwilligers, die zelf 
ook op leeftijd zijn, uitleg over reizen met 
trein en bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren voor se-

nioren zijn helaas tot nader orde geannu-
leerd. De coronamaatregelen laten het niet 
toe. Mensen met vragen over het gebruik 
van het OV kunnen nu wel terecht tijdens 
het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aan-
vraagt of hoe de 40% korting voor samen 
reizen werkt? Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV of juist in-
formatie over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) 
noodgedwongen afhankelijk van het OV 
maar u weet nog niet hoe het werkt? Bel 
dan met een OV-ambassadeur tijdens het 

telefonisch spreekuur. De OV-ambassa-
deur neemt met u het antwoord door.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag      
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur

Wanneer: dinsdag en donderdag  
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur

Wanneer: maandag en woensdag  
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op 
weg!

OV-ambassadeurs
P/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl



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
 Milieu

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval bekend dat de volgende melding is 
ingediend door:

ATOP Recycling. De puinbreker wordt ingezet op de loca-
tie: Tatelaarweg 32 te Didam. De geplande inzet is maxi-
maal 1,7 dagen in de periode van 17 mei tot aan 23 juli 2021.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie 

Beschikking intrekken vergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, activiteit milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
besloten hebben de volgende vergunning in te trekken:

Vergunning
De omgevingsvergunning, afgegeven bij besluit van 18 de-
cember 2001 en 25 november 2003 door burgemeester en 
wethouders van de gemeente Montferland, conform ver-
zoek van 21 februari 2021 in te trekken.
Voor  :  een rundveehouderij 
Locatie  :  Ir. B. Kersjesweg 5 te Braamt

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen inge-
komen.

Beroep
Gedurende 6 weken na bekendmaking bij de Rechtbank 
Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arn-
hem.

Verzoek voorlopige voorziening 
Indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arn-
hem.


