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PMD op het aanbiedstation
Op de aanbiedstations kunt u gratis PMD (huishoudelijke plastic verpakkingen, 
blikjes en drankenkartons) inleveren. 

De medewerkers op het aanbiedstation 
treffen de laatste tijd meer zaken tussen 
het PMD aan die er niet in thuishoren. Het 
gaat dan om hard plastic zoals bloempot-
jes en kinderspeelgoed, etensresten, luiers, 
papier en karton, piepschuim, textiel, groot 
verpakkingsplastic (zoals stenenplastic 
dat om pallets zit) en trekbanden. Etens-
resten kunt u thuis in de GFT container 
doen. Hard plastic, luiers, papier en karton, 

piepschuim en textiel kunt u op het aan-
biedstation gratis inleveren, maar alleen 
als het gescheiden is aangeboden. 
Houd er rekening mee dat u het PMD al-
leen in doorzichtige zakken naar het aan-
biedstation kunt brengen. Als u het in een 
grijze huisvuilzak aanbiedt, moeten de me-
dewerkers de zak als restafval behandelen 
en daarvoor kosten (4 euro per zak) in re-
kening brengen.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Emmerikseweg te ’s-Heerenberg, 6941; het kappen van 

20 essen (ontvangen 24-07-2021) 
-  Lupinenstraat 13 te Didam, 6942 VA; het plaatsen van 

een fietsenberging (ontvangen 27-07-2021)
-  Rozenstraat 73a te Didam, 6942 WG; het aanbouwen 

van een berging (ontvangen 27-07-2021)
-  Sint Isidorusstraat 12 te Didam, 6941 AS; het verplaatsen 

van de oprit (ontvangen 27-07-2021)
-  Smallestraat 6 te Didam, 6942 HC; het uitbreiden van 

de mantelzorgwoning aan de achterzijde (ontvangen 
22-07-2021)

-  Stadsplein 8 te ’s-Heerenberg, 7041 JB; het plaatsen van 
hoogwerker, rolsteiger en een keet en toilet (ontvangen 
26-07-2021)

-  Torenstraat 8 te Didam, 6942 BG; het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie van de vrijstaande woning (ont-
vangen 29-07-2021)

-  Veenseweg te Lengel, gem. Bergh, sectie B nr. 1150, 7044; 
het bouwen van een woning (ontvangen 28-07-2021)

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
-  Irisstraat 2 t/m 12 (even) te Didam, 6942 WS; het slopen 

van de woningen en het verwijderen van asbest (verzon-
den 22-07-2021)

-  Muurbloemstraat 2 t/m 12 (even)  te Didam, 6942 WP; 
het slopen van de woningen en het verwijderen van as-
best (verzonden 22-07-2021)

-  Petuniastraat 1 t/m 11 te Didam, 6942 WR; het slopen 
van de woningen en het verwijderen van asbest (verzon-
den 22-07-2021)

 
Aanvaarding gebruiksmelding
-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het melden 

van brandveilig gebruik (verzonden 26-07-2021)
-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het melden 

van brandveilig gebruik van het pand (verzonden 26-07-
2021)

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Meursweg 16 te Didam, 6942 GG; het vergroten van een 

bestaande dakkapel en plaatsen van een nieuwe dakka-
pel (verzonden 27-07-2021. Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Komperwijkweg 6 te Loerbeek, 7036 AR; het plaatsen 

van zonnepanelen op dak woonhuis (verzonden 28-07-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Bloemenbuurt te Didam, locatie 4, 6942; het bouwen 

van 6 woningen (verzonden 28-07-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Dreef 3 te Braamt, 7047 AT; het uitbreiden van de ga-

rage en carport (verzonden 26-07-2021). Rechtsmiddel: 
Bezwaar

-  Gruttostraat 32 te Didam, 6942 KH; het oprichten van 
een vrijstaand bijgebouw (verzonden 23-07-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Op den Dam 15 te Azewijn, 7045 BC; het uitbreiden van 
de woning (verzonden 27-07-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Oude Doetinchemseweg 51 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het bouwen van een kapschuur / overkapping, carport 
en keerwand (verzonden 28-07-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen wijziging 
monument
-  Sint Martinusstraat 22 te Beek. De wijziging heeft be-

trekking op de restauratie en verstevigen van het huidi-
ge platte dak. (Verzonden: 28 juli 2021).

-  Sint Jansgildestraat 54 te Beek (Sint Martinuskerk). De 
wijziging heeft betrekking op het aanbrengen van een 
antenne installatie KPN aan de kerktoren. (Verzonden: 
26 juli 2021). Rechtsmiddel: Bezwaar.

 Milieu
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Rozenpas 8 in Kilder.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect ge-
luid voor een school ten behoeve van het opleiden van 
blindengeleidehonden (verzonden 22 juli 2021).

Inzagetermijn: 6 weken

Rechtsmiddel 
Bezwaar: naar het college van burgemeester en wethou-
ders van Montferland, postbus 47, 6940 BA, Didam.
Verzoek om een voorlopige voorziening: bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door:

Nathan Projects B.V., Spoorstraat 23, 8084HW ’t Harde.

De ingekomen melding heeft betrekking op locatie: Grote 
Huilakker 21 te Didam.

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 Benedendorpsstraat 33 te Zeddam, 7038 BB.
De melding gaat over het uitvoeren van kleinschalige 
houtbewerkingsactiviteiten.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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



Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

E. Janulaityte Kilderseweg 2 21-07-2021

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.

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 Didamseweg 39a Beek, 7037 DJ.
De melding gaat over het bouwen van een nieuwe stal, 
vergroten van de berging en het plaatsen van nieuwe 
plekken voeropslag.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

 APV / Bijzondere wetten
Vergunning : Speelautomatenvergunning
Locatie  : Didamseweg 19 te Beek; 7037 DH
Verzonden     : 28-07-2021
Rechtsmiddel  : bezwaar

 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

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg


