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Nieuwe verwerking luiers en 
incontinentie-materiaal 
Tot nu toe konden inwoners luiers al in 
speciale zakken aanbieden op de aan-
biedstations. Dat verandert niet. Wat wel 
verandert is de verwerking. Vanaf 1 juli laat 
Reinigingsdienst De Liemers de luiers apart 
verwerken in de scheidingsinstallatie in 
Weurt bij Nijmegen. Door een uitbreiding 
van de capaciteit wordt dat vanaf die da-
tum mogelijk. Het overgrote deel van de 
luier levert na verwerking nuttige grond-
stoffen op.  Zo levert dit een bijdrage aan 
het verminderen van de hoeveelheid rest-
afval.
Het aanleveren van de luiers op de aan-
biedstations blijft gratis. Voorwaarde is 
wel dat de luiers worden aangeleverd in de 
speciaal daarvoor bestemde doorzichtige 
zakken. Die luierzakken kunt u afhalen bij 

de aanbiedstations en bij het gemeente-
huis. U mag in die zakken alleen babyluiers 
en incontinentieluiers aanbieden. Geen an-
der (medisch) afval.

Gesloten plastic zak voor duurzamer textiel 
Jaarlijks worden enorme hoeveelheden 
kledingstukken, schoenen, accessoires en 
andere soorten textiel ingezameld. Het 
grootste deel hiervan krijgt een mooie 
nieuwe bestemming als herdraagbaar kle-
dingstuk of mode-item. Een wat kleiner 
deel wordt gebruikt voor recycling. Helaas 
is niet alles herdraagbaar of recyclebaar. 
Een toenemend deel van wat wordt inge-
zameld, is of raakt vervuild. Bij het sorte-
ren van het textiel worden andere spullen 
tussen het textiel gevonden, denk dan aan 
papier of plastic. Papier en plastic zijn er 
tussenuit te halen zonder schade aan het 
textiel. Wel kost het de sorteermedewer-
kers meer tijd en dus geld. Maar wat als het 
om etensresten, verf, frituurvet of tuinaf-
val gaat? Want ook dat wordt aangetrof-
fen tussen het textiel. Vaak betekent dit, 
dat los herdraagbaar textiel zo vervuild is 
geworden, dat het niet meer bruikbaar is. 
Een enorme verspilling van grondstoffen!
Een groot deel van het ingezamelde textiel 
is gelukkig nog altijd geschikt voor herge-
bruik.
Samen met inwoners willen we de schei-
ding en daarmee de herbruikbaarheid van 
textiel zo goed en optimaal mogelijk doen.

Graag helpen we u met wat tips, om te zor-
gen dat het textiel, dat u in een kledingcon-

tainer gooit, niet vervuild raakt of onbruik-
baar wordt:
•  Doe textiel en schoenen in een plastic 

zak en knoop/plak deze daarna dicht. 
Dit voorkomt dat herdraagbaar-, recy-
clebaar textiel en schoenen vervuild en/
of nat worden. Gooi je textiel en schoe-
nen nooit los in de container;

•  Schoenen altijd per paar aanbieden, dus 
samengeknoopt met de veters of een 
elastiek. In een apart tasje kan natuurlijk 
ook. Als schoenen los ingeleverd worden, 
raken ze makkelijk van elkaar geschei-
den waardoor ze niet meer opnieuw ge-
bruikt kunnen worden;

•  Een te volle zak past niet in de textiel-
container, gebruik extra zakken als je 
veel textiel hebt. De zakken worden net-
jes gerecycled;

•  Kleding die je hebt gebruikt bij het sleu-
telen aan je auto of het klussen in je huis, 
dus waar olie of verfvlekken op zitten, 
horen bij het restafval. Vervuilde vezels 
kunnen namelijk niet worden gerecy-
cled;

•  Mist er een knoopje of heeft het een ga-
tje, dan is dit gewoon welkom in de kle-
dingcontainers.

Kijk voor de dichtstbijzijnde container in 
jouw buurt op: https://www.sympany.nl/
kledinginzameling/ 

Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de 
Achterhoek
In de acht Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in 
met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexie-
zorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B.

Op dit moment verzorgen negen zorgaan-
bieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn dit er nog 
drie. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2021 
gebruik maken van dyslexiezorg, krijgen 
deze zorg aangeboden door een van deze 
drie aanbieders. De bedoeling is dat er voor 
leerlingen (en hun ouders) zo min mogelijk 
verandert.

In goed overleg
Het kan wel zijn dat een andere zorgaan-
bieder het behandeltraject of de diagnos-
tiek voortzet. Dyslexiezorgaanbieders die 
straks geen contract meer hebben, be-
palen zelf of ze het behandeltraject of de 
diagnostiek voortzetten. Ook kunnen ze er-
voor kiezen de zorg over te dragen aan een 
collega-aanbieder die vanaf het nieuwe 
schooljaar wel gecontracteerd is. De over-
dracht gebeurt in goed overleg, zodat leer-
lingen (en hun ouders) hier zo min mogelijk 
last van hebben.

Nieuwe samenwerkingspartner
Voor scholen kan het betekenen dat ze een 
nieuwe samenwerkingspartner krijgen. De 
huidige dienstverlening wordt namelijk on-

der de nieuw gecontracteerde partijen ver-
deeld. Het streven is dat voor scholen ook 
zo min mogelijk wijzigt.

Informatie via aanbieder
De gemeenten in de Achterhoek hebben 
met de huidige aanbieders van dyslexie-
zorg afgesproken dat zij ouders en leerlin-
gen informeren. Dus leerlingen die dit mo-
ment een behandeltraject of diagnostiek 
volgen, krijgen van hun huidige dyslexie-
zorgaanbieder meer informatie over de 
nieuwe situatie. Als een andere zorgaan-
bieder het behandeltraject of de diagnos-
tiek overneemt, laat de huidige zorgaan-
bieder dit ook aan de ouders en de school 
weten. Het kan wel zijn dat dit op een later 
moment gebeurt, omdat de dyslexiezorg-
aanbieders komende periode met elkaar 
in gesprek gaan over de verdeling van de 
dienstverlening.   

Vragen? 
Bekijk voor meer informatie de vragen & ant-
woorden op https://www.sociaaldomein-
achterhoek.nl/dyslexiezorg-in-de-ach-
terhoek/. Of neem contact op met de 
dyslexiezorgaanbieder van uw kind.

Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad Montferland vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen van 
de Sociale raad Montferland zijn niet openbaar. De eerstvolgende vergade-
ring staat gepland voor september 2021. 

Alle informatie omtrent de Sociale Raad Montferland vindt u op 
www.montferland.info/sociale-raad. Hier vindt u onder andere een overzicht van de 
adviezen, de agenda’s en de notulen. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Didamseweg 39a te Beek, 7037 DJ; het plaatsen van een 

werktuigenberging (ontvangen 24-06-2021)
-  Drieheuvelenweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KG; het plaat-

sen van een wasmachine buiten bij het shell tankstation 
(ontvangen 23-06-2021) 

-  Drostlaan, Marsweg, Sint Issidorusstraat, Ziepseweg 
en Woerdstraat te Didam, 6941; het plaatsen van een 
schaftkeet en steigers tijdens schilderwerkzaamheden 
(ontvangen 22-06-2021)

-  het grenskanaal, kadastraal bekend HRB00, sectie F, 
nummer 2415; het plaatsen van bewegwijzeringspaal-
tjes en 1 openstellingsbord (ontvangen 21-06-2021)

-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het nieuw 
bouwen van 14 koop appartementen (ontvangen 21-06-
2021)

-  Meursweg 16 te Didam, 6942 GG; het vergroten van een 
bestaande dakkapel en plaatsen van een nieuwe dakka-
pel (ontvangen 20-06-2021)

-  Op den Dam 15 te Azewijn, 7045 BC; het uitbreiden van 
de woning (ontvangen 17-06-2021)

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het ombouwen 
van het bestaande Rabobank gebouw naar apparte-
menten (ontvangen 22-06-2021)

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.

Verlenging beslistermijn aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Spoorstraat 7a te Didam, 6942 EA; het verbouwen van 

winkel naar wonen (verzonden 22-06-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Bovendorpsstraat 7a te Zeddam, 7038 CH; het omzet-

ten van kantoor naar woning (verzonden 23-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Herdersweg 1  te ’s-Heerenberg, 7041 BZ; het oprichten 
van een vrijstaande woning (verzonden 22-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 20 te Stokkum, 7039 CC; het gebruiken 
van een bijgebouw als streekwinkel met ondergeschikte 
horeca (verzonden 21-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Korte Klauwenhof 2 te Didam, 6942 HW; het bouwen 
van een buitenzwembad (verzonden 18-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Gemeente Montferland, het vellen van 1 Beuk (afge-

storven kroon) Kloosterstraat Loil. Herplant plicht.

 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 Doesburgseweg 21 te Didam.

De melding betreft het wijzigen van een melkrundvee-
houderij (milieu).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

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 Kastanjelaan 20 te Stokkum.

De melding betreft het starten van een streekprodukten-
winkel.
 
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

Ontwerpbeschikking intrekken vergunning Wet alge-
mene 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 23 februari 2017 door burge-
meester en wethouders van de gemeente 
Montferland, conform verzoek van 13 mei 
2021 in te trekken.

Voor :  beëindigen pluimveehouderij (milieu)
Locatie :  Julianaboom 1 Kilder

Inzagetermijn/zienswijzen: op afspraak gedurende zes 
weken na publicatie

Bijeenkomst politiek actief in Montferland 
In navolging op de avond politiek actief voor jongeren tot 35 jaar in Montferland, 
is er op 1 juli een avond voor de bredere doelgroep. Deze avond zal plaatsvinden in 
de raadzaal in ‘s-Heerenberg (locatie Gouden Handen). 

Tijdens deze avond wordt er informatie 
gegeven over het bestuur van de gemeen-
te en raadsleden en fractievolgers delen 
graag hun ervaringen over het raadswerk.
Ook komen belangrijke thema’s aan de 

orde zoals woningbouw en budgetteren. 
Voel jij je betrokken bij onze gemeente en 
ben jij geïnteresseerd in politiek en de ge-
meenteraadsverkiezingen? Meld je dan 
snel aan via: griffie@montferland.info

Mobiele pumptruckbaan geopend! 
Leerlingen van groep 7 van de Galamaschool ’s-Heerenberg kregen de primeur 
om als eerste gebruik te maken van de mobiele pumptrackbaan van de gemeente 
Montferland. Zij kregen tijdens de officiële opening een clinic van Boost Pump-
Tracks en leerden als eerste het parcours te bedwingen!

De gemeente Montferland wil haar sport-
aanbod in de openbare ruimte vergroten 
en besloot daarom in december 2020 om 
een mobiele pumptrackbaan aan te schaf-
fen.  Dit is een aaneengesloten parcours 
met bulten die elkaar ritmisch opvolgen. 
“We willen de jeugd stimuleren meer te be-
wegen,” aldus wethouder Ruth Mijnen. “De 

pumptrackbaan is mobiel, dat betekent 
dat alle kernen van Montferland de baan 
een keer in hun wijk krijgen. We beginnen 
bij ’s-Heerenberg en op 7 juli verhuist de 
baan naar ’t Peeske in Beek. De bedoeling 
is dat de baan aan het einde van het jaar 
iedere kern bezocht heeft.”



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
 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
B.J. Lentjes Plantsoensingel Noord 19 a 21-06-2021


