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Wordt jouw bedrijf ook rookvrij?
Over slechts een maand begint de 80-80-80 challenge! In 80 dagen gaan 80 
werkgevers op weg om 80 rookvrije werkomgevingen te creëren. De Gemeente 
Montferland doet ook mee. 

Volgens wethouder Mijnen is het belangrijk 
om in te blijven zetten op het voorkomen 
van roken: ‘Kinderen moeten niet in de ver-
leiding komen om te gaan roken. Als ze er 
niet mee in aanraking komen, of het zien bij 
volwassenen, komt het uiteindelijk steeds 
minder voor. Zo gaan we samen op weg 
naar een rookvrije generatie!’

Je kunt je als bedrijf nog opgeven om mee 
te doen. Tijdens de Rookvrij Challenge ont-
vang je elke week een opdracht, inspireren-
de ideeën of praktische tips. Ook ontvang 
je een toolbox met middelen die je kunnen 
helpen bij het vervullen van de opdrachten. 
Interesse gewekt? Ga naar 
www.achterhoekrookvrij.nl/808080 
voor meer informatie en aanmelden.

Klussen in de vakantie?
Heeft u deze zomervakantie ook weer een 
paar klussen in huis op uw lijstje staan? Kijk 
eens of u ook wat klussen aan uw lijst kunt 
toevoegen waarmee u energie bespaart. 
Er zijn veel eenvoudige aanpassingen die 
u kunt doen, waarmee u wel veel energie 
kunt besparen. Dat zult u direct terugzien 

in uw portemonnee! Weet u niet welke 
energiebesparende klussen u thuis kunt 
uitvoeren? Heeft u hulp nodig van een 
energiecoach of wilt u advies op maat van 
een energieadviseur? Kijk dan op de web-
site van Agem Energieloket: 
www.agemenergieloket.nl 

Hoorzitting Adviescommissie bezwaar-
schrift en donderdag 19 augustus 2021
Het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld door de Adviescommissie 
bezwaarschriften in een hoorzitting in het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te 
Didam:
18.00 uur:   Het bezwaarschrift gericht op het besluit van het college van bur-

gemeester en wethouders van Montferland, inhoudende een be-
sluit op een handhavingsverzoek met betrekking tot verschillende 
activiteiten op het perceel ten noordwesten van de Koningsstraat 
13, kadastraal bekend ZDM02, sectie F, nummer 1089 te Zeddam.

Deze hoorzitting is openbaar. Het procesdossier is niet openbaar. Voor nadere in-
formatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviescommissie 
bezwaarschriften tel. (0316) 291 315.

Voor de werkgever
✓ Minder verzuim
 1,4% tot 3,4% minder verzuim
✓ Verhoogde productiviteit: 
  30 minuten roken per dag is 3 

vakantie-weken per jaar (op basis 
van 1 fte)

✓ Betere werksfeer
  Onder andere minder discussie over 

rookpauzes
✓ Meer winst
  Een met roken gestopte medewer-

ker levert per jaar gemiddeld 
 € 4.500 op

Voor de werknemer
✓ Meer energie/u voelt zich fitter
✓ Een frisse adem
✓ Alles ruikt en smaakt lekkerder
✓ U ziet er beter uit
✓ U slaapt beter
✓ Een dikkere portemonnee
✓ Sneller herstel bij een operatie
✓ Langer genieten van geliefden

Wat levert stoppen met roken op?



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Harp 10 te ’s-Heerenberg, 7041 SJ; het vergroten van 

de woning d.m.v. een dakopbouw (ontvangen 05-08-
2021)

-  Meursweg kavel 6 te Didam, 6942; het nieuw bouwen 
van een woning (ontvangen 30-07-2021)

-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het plaatsen 
van een schutting (ontvangen 02-08-2021)

-  Oldegoorweg 6 te Didam, 6942 PC; het verbouwen van 
de woning (ontvangen 04-08-2021)

-  Vincwijcweg 12 te Didam, 6941 RG; het tijdelijk afwijkend 
gebruik van Sporthal DVC ‘26 Didam (ontvangen 03-08-
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
-  Zonnebloemstraat 55 t/m 77 (oneven) te Didam, 6942 

WX; het slopen van de woningen en het verwijderen van 
asbest (verzonden 03-08-2021)

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Drieheuvelenweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KG; het plaat-

sen van een wasmachine buiten bij het shell tankstation 
(verzonden 02-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Lupinenstraat 13 te Didam, 6942 VA; het plaatsen van 

een fietsenberging (verzonden 30-07-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Sint Isidorusstraat 12 te Didam, 6941 AS; het verplaatsen 
van de oprit (verzonden 03-08-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Steenakker 15 te Didam, 6941 SG; het bouwen van 

een  woning met bijgebouw (verzonden 30-07-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Langestraat 23 te Braamt, 7047; het bouwen van een 

woning (verzonden 03-08-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar 

-  Slagboom 4 te ’s-Heerenberg, 7041 SV; het verbouwen 
van de woning (verzonden 02-08-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Wehlseweg 1 te Kilder, 7035 CG; het bouwen van een 
loods (verzonden 03-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Braamweg te Kilder; kap 1 dode boom. (Verzonden: 4 au-
gustus 2021) 

Ontwerp wijzigingsplan ‘Woningbouw Centrum 
Braamt III’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van 
de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 11 
augustus 2021 gedurende een termijn van zes weken voor 
een ieder het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Woning-
bouw Centrum Braamt III’ ter inzage ligt. 

Het ontwerp wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het 
bestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’ door 
de aanduiding ‘bouwvlak’ toe te kennen, waarmee maxi-
maal 5 grondgebonden woningen worden toegestaan 
met een maximale goothoogte van 3 meter en een maxi-
male bouwhoogte van 7 meter.  

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10, en 
is tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijke-
plannen.nl te raadplegen. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen be-
langhebbenden hun zienswijze omtrent de voorgenomen 
wijziging schriftelijk kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 
47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling 
een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan 
contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikke-
ling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar 
voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 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 Hengelderweg 8 en 8a te Didam.

De melding is voor verschillende uitbreidingen aan ge-
bouw en installaties (milieu) (verzonden 04-08-2021).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement : Mechteld ten Ham weekeinde
Datum  : 28 en 29 augustus 2021
Locatie  : binnenstad van ’s-Heerenberg

Afsluiting    :  1. De volgende wegen worden afgeslo-
ten op: 

     Zondag 29 augustus:
      De Zeddamseweg van 07:00 tot 19:00 

(vanaf de Stokkumseweg tot aan Klin-
kerstraat)

      De Molenpoortstraat van 07:00 tot 
19:00

      Parkeerplaats De Bleek van 07:00 tot 
19:00

      Het Stadsplein van 07:00 tot 19:00
      De Molenstraat van 07:00 tot 19:00
      De Hofstraat van 07:00 tot 19:00
      ‘s-Gravenwal van 07:00 tot 19:00 vanaf 

Parkeerplaats HB tot aan de Muntwal
      Marktstraat tot aan Gertrudis 07:00 tot 

19:00
        2. Er worden parkeerverboden op de 

volgende straten ingesteld:
      Zondag 29 augustus: Gravenwal (Ger-

trudes – Hofstraat)
      Hofstraat, Molenpoortstraat, Parkeer-

terrein De Bleek links van de ingang,
      Stadsplein, Molenstraat en de Markt-

straat;
Verzonden      : 05-08-2021
Rechtsmiddel  : bezwaar

Vergunning : Loterij vergunning
Locatie   :  Sportpark FC Bergh, Montferlandse-

straat 5, te ‘s-Heerenberg
Verzonden     : 29-07-2021
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement :  Schuttersfeest Schutterij Wilhelmina 
Azewijn

Datum  :  Zaterdag 4 september 2021 van 10.30 
uur tot 01.00 uur

      (Vrijdagavond 3 september 2021 wordt 
er opgebouwd, zondag 5 september 
2021 wordt er opgeruimd)

Locatie  :  Past. Meursstraat aan het Pastoor van 
Halplein

Verzonden : 05-08-2021
Rechtsmiddel : bezwaar

Verlening Alcoholwetvergunning
Naam bedrijf : Restaurant Lavande
Adres  : Kilderseweg 17 
Woonplaats : Zeddam
Verzonden : 03-08-2021
Rechtsmiddel : bezwaar  

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.


