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Diamant in ’s-Heerenberg
Vorige week vierde het echtpaar Verstegen - Te Wilt hun diamanten huwelijksjubi-
leum. Samen met echtgenote Lida bezocht burgemeester Peter de Baat het echt-
paar in verzorgingscentrum Gertrudis om het echtpaar te feliciteren. 

Geboren in Stokkum en Lengel leerde het 
echtpaar elkaar kennen op het schaats- 
meertje in Lengel waar vrijwel direct ‘de 
vonk’ oversprong.  
In zijn werkzame leven werkte meneer als 
machinebankwerker en mevrouw werkte 
in een naaiatelier in Rees. Vele gelukkige 
jaren woonden zij in het ouderlijk huis van 
meneer in Stokkum. Zij kregen een zoon en 
later hun schoondochter en kleinzoon Rik 
waar ze enorm trots op zijn. Meneer woont 
nog zelfstandig, mevrouw woont in Gertru-
dis waar ze dagelijks door haar man wordt 
bezocht. Hobby’s waren en zijn er zeer ze-

ker: meneer hield van voetbal, hengelsport, 
de schietvereniging en gaat nog altijd twee 
keer per week biljarten. Mevrouw was dol 
op zwemmen, schaatsen en is altijd in voor 
de laatste ‘nieuwtjes’. Ook heeft ze nog een 
wens geuit. Ze zou graag zien dat ‘s-Hee-
renberg voor rolstoelen en rollators meer 
toegankelijk zou zijn en zoals ze zelf zegt: 
“Gladde wegen moeten er komen”. Natuur-
lijk hadden ook zij een goede tip voor een 
lang en gelukkig huwelijk: Het is geven en 
nemen en af en toe een beetje schipperen 
en dat is hen goed gelukt! Nogmaals van 
harte proficiat!

‘Wij doen mee, en jij?’
Wilt u als werkgever werk maken van een rookvrije werkomgeving? Doe dan mee 
met de 80-80-80 Rookvrij Challenge van Achterhoek Rookvrij. Vanaf 6 september 
gaan 80 organisaties, 80 dagen, op weg naar 80 rookvrije werkplekken. 

De burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montferland geven zelf ook het 
goede voorbeeld door ook mee te doen 
aan de 80-80-80 Challenge. Ruth Mijnen 
- wethouder sociaal domein, sport en ge-
zondheid - ziet dat steeds meer plekken in 
Montferland rookvrij zijn: “Veel sportver-
enigingen hebben al stappen gezet op weg 
naar een rookvrije sportaccommodatie. 
Ook zijn scholen sinds vorig jaar 1 augustus 
2020 wettelijk verplicht om te zorgen voor 
een rookvrij schoolplein.”

Doe ook mee met de 80-80-80 Rookvrij 
Challenge!
Wilt u als organisatie ook deelnemen als 1 

van de 80 deelnemers aan de 80-80-80 
Challenge? Sector, omvang, activiteiten 
maken niet uit. Iedereen is welkom, als je 
maar de ambitie hebt om als organisatie 
op weg te gaan naar een rookvrije werkom-
geving. 

Meld u aan!
Ga naar de website
www.achterhoekrookvrij.nl/808080 voor 
meer informatie en aanmelden. Wilt u 
meer informatie over deelname aan de 
80-80-80 Rookvrij Challenge? Neem dan 
contact op met Dorien van der Wal-Pardijs 
(projectleider Achterhoek Rookvrij): info@
achterhoekrookvrij.nl of 06-8285 23449.

Geen aanvragen reisdocumenten 
mogelijk op 29 en 30 juli a.s.
Vanaf augustus wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteits-
kaart geïntroduceerd. 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.

Rectificatie bericht over Zomerspelen
Zomerspelen voor peuters van 2 tot 4 
jaar. In de aankondiging van 20 juli 2021 is 
aangegeven dat peuters met een peute-
ropvang plek deel kunnen nemen aan de 
zomerspelen. Dit is niet correct. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De 
zomerspelen is in 2021 voor peuters met 
een indicatie voor Vve of een sociaal me-

dische indicatie. 
De zomerspelen vinden in principe plaats 
in de laatste twee weken van de zomer-
vakantie. Gemeente Montferland valt met 
de zomervakantie in midden en zuid. Infor-
matie over de periode van de zomerspelen 
voor uw kind kunt u bij uw eigen kinderop-
vang organisatie vragen.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Brummelhof 20 te Azewijn, 7045 AB; het vergroten van 

de woning (ontvangen 21-07-2021)
-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het bouwen van een 

dubbele schuurwoning (ontvangen 20-07-2021)
-  Komperwijkweg 6 te Loerbeek, 7036 AR; het plaatsen 

van zonnepanelen op dak woonhuis (ontvangen 20-07-
2021)

-  Schoolstraat 4 en 6 te  Didam, 6942 AK; het slopen van 
2 bestaande woningen en nieuwbouw van 5 woningen 
(ontvangen 19-07-2021)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Kilderseveld 3 en 3a te Kilder, 7035 CA; het slopen van de 

woonboerderij en schuur en het verwijderen van asbest 
(verzonden 16-07-2021)

-  Manhorstweg 3 te Didam, 6941 RK; het saneren van het 
asbesthoudend dakbeschot (verzonden 16-07-2021)

-  Merelstraat 14 te Didam, 6942 CR; het verwijderen van 
asbesthoudend kruipluik en restantanten vlakke plaat 
onder het afdak (verzonden 16-07-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 21 te Zeddam, 7038 BD; het 
verwijderen van asbest (verzonden 16-07-2021)

-  Stadsplein 56 te ’s-Heerenberg, 7041 JD; het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen (verzonden 21-07-
2021)

-  Weteringstraat 1 te ’s-Heerenberg, 7041 GW; het verrich-
ten van sloopwerkzaamheden t.b.v. het veranderen en 
verduurzamen van een bestaande bedrijfsruimte (ver-
zonden 21-07-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  Bloemenbuurt te Didam (kadastraal gem. Didam, sectie 

L, nr. 337), 6942; het plaatsen van een Modulair Energie 
Systeem (verzonden 21-07-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Dijksestraat 46 te Didam, 6942 GD; het verbouwen 
en uitbreiden van de woning (verzonden 21-07-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Langestraat 22 te Braamt, 7047 AP; het nieuw bouwen 
van het dorpshuis (verzonden 22-07-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Spoorstraat 7a te Didam, 6942 EA; het verbouwen van 
winkel naar wonen (verzonden 21-07-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het plaat-
sen van magazijnstellingen (verzonden 16-07-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  van Voorstweg 3 te Didam, 6941 RV; het realiseren van 
zelfstandige inwoning (verzonden 16-07-2021). Rechts-
middel: bezwaar

 
Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht ex artikel 6 
Wet voorkeursrecht gemeenten. 

Bedrijventerrein DocksNLD-2 te ‘s-Heerenberg/
Azewijn, Montferland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mont-
ferland maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 20 
juli 2021 op grond van het bepaalde in artikel 6 van de 
Wvg, hebben besloten om voorlopig gronden aan te wij-
zen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg 
van toepassing zijn. Deze aanwijzing heeft betrekking 
op de voorgenomen uitbreiding in noordwestelijke rich-
ting van het bedrijventerrein DocksNLD met ondersteu-
nende functies. Dit gebied ligt globaal ten noordwesten 
van het bestaande bedrijventerrein DocksNLD, tussen de  
Meilandsedijk, Wethouder Brandtsweg, Borgstraat en 

Hartjensstraat (omvang circa 8 hectare - nabij rotonde). 
Het besluit treedt in werking op 22 juli 2021 (één dag na 
publicatie in de het Gemeenteblad van 21 juli 2021).

Ter inzage
Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen 
met het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit en 
verdere bijbehorende bijlagen, bevattende een lijst met 
daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwij-
zing opgenomen percelen, de grootte van elk van de in de 
aanwijzing opgenomen percelen, evenals de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rusten-
de beperkte rechten en een kaart met daarop de aan de 
percelen toegedachte bestemming en overige relevante 
gegevens, met ingang van 21 juli 2021 tijdens kantooruren 
ter inzage in het gemeentehuis aan de Bergvredestraat 10, 
6942 GK te Didam.

Gevolgen
De voorlopige aanwijzing van het voorkeursrecht houdt in 
dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aange-
wezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk 
erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreem-
den, deze eerst aan de gemeente Montferland te koop 
moet aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op 
beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk 
bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het be-
sluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, in-
gaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de 
het Gemeenteblad, bij de burgemeester en wethouders 
van Montferland tegen voormeld besluit een bezwaar-
schrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan burgemeester en wethouders van Montferland, Post-
bus 47, 6940 BA Didam. Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed is ver-
eist, kan een voorlopige voorziening vragen aan de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het in-
dienen van bezwaar of voorlopige voorziening schorst de 
werking van de voorlopige aanwijzing niet.

Zienswijze
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwij-
zing van de gronden te bestendigen. In het kader van een 
zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad 
te nemen besluit tot aanwijzingen van gronden worden 
belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene 
wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om gedu-
rende een termijn van vier weken, ingaande de dag nadat 
dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad (van 
21 juli 2021), schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten 
aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te 
brengen. Een schriftelijke zienswijze kan schriftelijk ge-
richt worden aan de raad van de gemeente Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA Didam. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de 
heer J.W. Boschker, telefoonnummer 0316 291391.

Intrekking aanwijzing voorkeursrecht ex artikel 8 
Wet voorkeursrecht gemeenten

Bedrijventerrein DocksNLD-2 te ‘s-Heerenberg/
Azewijn, Montferland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 20 juli 
2021 op grond van het bepaalde in artikel 8, lid 1 van de 
Wvg, hebben besloten om het besluit van de raad van de 
gemeente Montferland van 22 december 2016 (Staats-
courant 2016, 71025), waarbij gronden zijn aangewezen 

waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van 
toepassing zijn, in te trekken. Dit gebied ligt globaal ten 
oosten van het bestaande bedrijventerrein DocksNLD, 
tussen de Meilandsedijk te ‘s-Heerenberg/Azewijn en de 
Duitse grens (omvang circa 60 hectare).
Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in het gemeente-
lijke beperkingenregister en in de openbare registers bij 
het Kadaster. Dit betekent dat de aantekening “voor-
keursrecht gemeenten” in deze registraties wordt doorge-
haald/verwijderd.
Het besluit treedt in werking op 22 juli 2021 (één dag na 
publicatie in de het Gemeenteblad van 21 juli 2021).

Ter inzage
Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen 
met de bijbehorende bijlagen, bevattende een lijst met 
daarop de kadastrale aanduiding van de betreffende 
percelen, de grootte van elk van de betreffende percelen, 
evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden 
van de daarop rustende beperkte rechten, met ingang van 
21 juli 2021 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeen-
tehuis aan de Bergvredestraat 10, 6942 GK te Didam.

Gevolgen
Na de intrekking is het voorkeursrecht niet langer van 
toepassing op de betrokken gronden en zijn de eigenaren, 
wanneer zij tot verkoop van (hun rechten op) hun gronden 
willen overgaan, niet langer verplicht zijn om (de rechten 
op) de percelen eerst aan de gemeente Montferland te 
koop aan te bieden alvorens verkoop aan een ander mo-
gelijk is.
De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten 
ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende 
brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevol-
gen hiervan.
Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, in-
gaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het 
Gemeenteblad, bij de burgemeester en wethouders van 
Montferland tegen voormeld besluit een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 
47, 6940 BA Didam. Degene die een bezwaarschrift heeft 
ingediend en tevens van mening is dat spoed is vereist, 
kan een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het in-
dienen van bezwaar of voorlopige voorziening schorst de 
werking van de voorlopige aanwijzing niet.

 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 
milieubeheer voor Rozenpas 8 te Kilder, 7035 AG.
De melding gaat over het starten van een opleidings-
school voor blindengeleidehonden.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

 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 Registratie 
Personen staan ingeschreven. 



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.

Voorletters en geslachtsnaam Adres Datum besluit
Haik Cricor Avedis Langestraat 15 25-06-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-
ten de bijhouding van de persoonslijsten van deze perso-
nen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

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


