
G e m e e n te n i e u ws29
21 juli
2021

 CONTACT: Bergvredestraat 10   6942 GK Didam   T (0316) 291 391   I www.montferland.info   E gemeente@montferland.info 

Service en meldpunt: Openbare Werken: (0316) 291 391 - Afval-infolijn: (0316) 595 555 - Drukriolering: (0314) 667 992  •   gemeentemontferland   gem_montferland

NIEUW: Zomerspelen 2021! De gemeente Montferland organiseert

dit jaar de Zomerspelen voor peuters van 2 tot 4 jaar. Ouders van

peuters met een voorschoolse educatie of die naar de

peuteropvang gaan, kunnen hun peuter aanmelden. De

Zomerspelen zijn van 17 tot en met 28 augustus.

 

Deze organisaties doen mee met de Zomerspelen:

 

Juut &CO/Po Buitenkind

Humankind

Puck&Co

Zonnekinderen

 

Er zijn verschillende activiteiten bij de Zomerspelen zoals: muziek,

dans, voorlezen, knutselen en nog veel meer! 

 

 

Wethouder Ruth Mijnen: "We zijn blij dat we dit kunnen

organiseren voor onze allerjongste inwoners. Op deze manier

kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving op een speelse

manier taal leren!"

 

 

Is de Zomerspelen iets voor uw peuter? Meld hem

of haar aan via het aanmeldformulier bij uw

peuteropvang. 

 

 Zomerspelen 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Cristina de Kruijff via c.dekruijff@montferland.info

De Zomerschool komt er weer aan! Speciaal voor kinderen van 

 tot 12 jaar die wat extra ondersteuning op het gebied van taal

nodig hebben. De zomerschool is van 3 tot en met 26 augustus op

dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

  

 Spelenderwijs blijven de kinderen in de zomer de taal oefenen. Op

dinsdag- donderdagochtend kunnen ook leerlingen van het

voorgezet onderwijs meedoen aan de Zomerschool. Er worden

verschillende activiteiten georganiseerd, zoals: sport- en

spelactiviteiten, een creatieve workshop en een muziekworkshop. 

 Deelname aan de Zomerschool is gratis.

 

De Zomerschool is voor kinderen van 6 tot 12

jaar in de Bibliotheek in Didam en voor de

leerlingen van het voortgezet onderwijs bij

Stichting Welcom in Didam.

 

Woont u in de buurt van 's-Heerenberg en heeft u geen vervoer om

uw kind naar de bibliotheek te brengen? Geen zorgen! Voor uw kind

is er de Zomerschoolbus. Deze bus rijdt op dinsdag-, woensdag- en

donderdagochtend vanaf de bibliotheek 's-Heerenberg naar Didam.

 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld

uw kind dan aan voor de Zomerschool 2021.

Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen bij de

Bibliotheek in 's-Heerenberg en Didam of via de

website www.montferland.info/zomerschool

 

 Zomerschool 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Klop via

petraklop@bibliotheekmontferland.nl.

Geen aanvragen reisdocumenten mogelijk 
op 29 en 30 juli a.s.
Vanaf augustus wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart ge-
introduceerd. Hiermee voldoet de identiteitskaart aan de eisen van de Europese 
verordening. 

Zo komt er een nieuw kinegram op het 
document, worden twee vingerafdrukken 
opgenomen en bevat de kaart het BSN in 
een QR-code. 
Hiervoor wordt een technische aanpassing 

in ons aanvraagsysteem gedaan. 
Dat betekent dat er op donderdag 29 juli 
tot en met vrijdag 30 juli géén aanvragen 
kunnen worden gedaan voor paspoorten 
en identiteitskaarten.

Einde politiek seizoen 
Na de laatste raadsvergadering op 8 juli is dit politieke seizoen afgelopen en is de 
zomervakantie voor de gemeenteraad begonnen. De eerstvolgende raadsavon-
den worden gehouden op 8 september vanaf 19.00 uur én op 9 september vanaf 
19.00 uur.
Op de website www.montferland.info/gemeenteraad vindt u meer informatie 
hierover.
Heeft u in de tussentijd een vraag voor de gemeenteraad of wilt u iets onder de 
aandacht brengen van de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar: griffie@
montferland.info

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Akkerstraat 9 te Didam, 6941 BB; het plaatsen van een 

nokverhogende dakkapel (ontvangen 14-07-2021)
-  Ambachtstraat 4a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het vergro-

ten van een bedrijfspand (ontvangen 13-07-2021)
-  De Geer 4 te ’s-Heerenberg, 7041 JX; het uitbreiden van 

de woning (ontvangen 14-07-2021)
-  Kardinaal de Jonglaan 25 te Didam, 6942 DB; het plaat-

sen van een dakkapel en verhogen van het dak (ontvan-
gen 13-07-2021)

-  Kardinaal de Jonglaan 27 te Didam, 6942 DB; het plaat-
sen van een dakkapel en verhogen van het dak (ontvan-
gen 13-07-2021)

-  Kilderseveld 3 te Kilder, 7035 CA; het oprichten van een 
vrijstaand woonhuis (ontvangen 09-07-2021)

-  Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC; het plaatsen van 
een overkapping (ontvangen 09-07-2021)

-  Oude Doetinchemseweg te Zeddam, 7038 BH; het rea-

liseren van een vrijstaande woning (ontvangen 09-07-
2021)

-  Weteringstraat 1 te ’s-Heerenberg, 7041 GW; het wijzigen 
en uitbreiden van de  bestaande bedrijfsruimte (ontvan-
gen 14-07-2021)

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.



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
Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Bentemmerstraat 13 te Didam, 6942 EZ; het verwijderen 

van de gevelpanelen en de luifel (verzonden 14-07-2021)
-  Muntwal 17 en 19  te ’s-Heerenberg, 7041 AA; het verwij-

deren van asbest (verzonden 09-07-2021)
-  Torenstraat 8 te Didam, 6942 BG; het verwijderen van 

asbesthoudende beplating uit de garage (verzonden 14-
07-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Doetinchemseweg te Kilder, 7035; het bouwen van een 

woning (verzonden 12-07-2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  De Kemp 1 Wijnbergen, 7048 AJ; het gewijzigd uitvoeren 

van luchtwassers op 2 varkensstallen (milieuneutrale 
melding) (verzonden 09-07-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Didamseweg 28 b te Loerbeek, 7036 AP; het oprichten 

van een woning (verzonden 09-07-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Doesburgseweg 21 te Didam, 6941 SK; het bouwen van 
een jongveestal (verzonden 13-07-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Greffelkampseweg 58d en 58e te Didam, 6941 RM; het 
bouwen van twee wooneenheden (verzonden 12-07-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Langestraat 20g te Braamt, 7047 AP; het bouwen van 
een woning (verzonden 13-07-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Ongerstraat 2 te Azewijn, 7045 BH; het oprichten van 
een ziekenboeg en afkalfstal (verzonden 15-07-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Trambaan 21 te Lengel, 7044 AX; het bouwen van een 
aanbouw aan de zijkant en terrasoverkapping aan de 
achtergevel (verzonden 13-07-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Wijnbergseweg 5b, 5c en 5d te Braamt, 7047 CZ; het 
nieuwbouwen van 3 bedrijfsunits (verzonden 12-07-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
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 vergunningen in te trekken:
Vergunning    :   omgevingsvergunningen  

Bentemmerstraat 11 -13 Didam (milieu).
Voor :  tankstation Staring 
Locatie :  Bentemmerstraat 11 -13 Didam
Inzagetermijn/zienswijzen: op afspraak gedurende zes 
weken na publicatie

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 milieu- 
beheer voor Bentemmerstraat 11-13 in Didam, 6942 EZ.
De melding betreft het beëindigen van de verkoop van 
LPG.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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


