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Quickscan bedrijfsmatig duurzame
energie opwekken
De gemeente Montferland biedt onder-
nemers inzicht in de mogelijkheden voor 
een zonne-installatie op het dak met het 
programma Zonnige Bedrijven. Met een 
kosteloze quickscan worden de techni-
sche en financiële mogelijkheden door 
Agem voor u in beeld gebracht.

Ondanks netcongestie zijn er vaak 
toch mogelijkheden
Ondernemers hoeven zich niet tegen te 
laten houden door de berichten in de me-
dia over netcongestie in de regio. Agem is 
op de hoogte van de actuele netcongestie 

en is continue in gesprek met de netbe-
heerder. Samen zijn we zo steeds op zoek 
naar praktische oplossingen om tóch 
zoveel mogelijk zon-op-dak te plaatsen. 
Daarom kunnen ook bedrijven in con-
gestiegebieden zich melden voor Zonnige 
Bedrijven. Samen met Agem wordt er be-
keken wat er wél kan of op welke termijn 
er weer mogelijkheden zijn om als bedrijf 
zelf duurzame energie op te wekken. Dit 
kan sneller zijn dan u denkt. 
Voor meer informatie en om u aan te aan-
melden kunt u terecht op: 
agem.nl/zonnigebedrijven 

Taxusinzameling 2021 loopt tot en met
20 augustus
Sinds begin juni is Stichting Taxus Taxi weer volop actief met de inzameling van 
taxussnoeisel in de strijd tegen kanker. Jaarlijks bieden duizenden donateurs hun 
snoeisel aan dat vervolgens gebruikt wordt voor chemotherapie. Inmiddels zijn er 
al heel wat twijgjes van deze bijzondere venijnboom ingezameld, maar de strijd is 
nog niet gestreden. De inzameling loopt nog een tijdje door en uw snoeisel aan-
melden is dan ook mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus.

Doelstelling voor 2021
Stichting Taxus Taxi hoopt het seizoen 
met een mooie eindsprint af te sluiten. De 
teller voor het ingezamelde snoeisel staat 
nu op 380.000 kilo. Het doel is om dit jaar 
425.000 kilo in te zamelen. U kunt dus op 
uw vingers natellen dat er nog een aardi-
ge weg te gaan is. Verleden jaar had Taxus 
Taxi zich ook het doel gesteld om 425.000 
kilo snoeisel in te zamelen. Ondanks dat dit 
destijds net niet behaald werd  is er nu het 
volste vertrouwen dat het wel gaat lukken. 
Dit betekent uiteraard niet dat de stichting 
nu op haar handen kan gaan zitten. Ze wil 
dan ook iedere taxus bezitter vragen de 
groene vingers nog enkele weken te laten 
wapperen. Door uw taxushaag te snoeien 
schenkt u iemand met kanker de kans op 
een langer en gezond leven.  

Vrijwilligers en donateurs
Met een leger vrijwilligers trekt Taxus Taxi 
jaarlijks ten strijde tegen de vreselijke ziek-
te kanker, en met succes! Ieder jaar voor-
ziet de stichting duizenden mensen van 

medicatie. In de taxus zit namelijk de stof 
Taxol dat een remmend effect heeft op de 
groei van kanker. 
Niet alleen particulieren, maar ook de part-
ners van Taxus Taxi, waaronder hoveniers, 
begraafplaatsen en gemeenten laten zich 
weer van hun beste kant zien. Iedereen is 
volop aan het snoeien geslagen en laat de 
Taxi langs komen om het frisse goed op te 
laden.

Taxus feitje
Wist u dat er in een chemokuur meer dan 
7.300.000 taxusnaalden verwerkt zitten? 
Met een kleine som kunt u dan wel achter-
halen hoeveel naalden er dit jaar al ingeza-
meld zijn voor ruim 3.500 chemokuren.    

Snoeisel laten ophalen
Heeft u taxussnoeisel om op te laten halen 
voor dit mooie doel? Maak dan gemakke-
lijk een afspraak via www.taxustaxi.nl, en 
voor u het weet komt de gratis taxi bij u 
langs. 

Aan de slag met energie besparen?

Deze zomervakantie aan de slag met 
energie besparen? Vraag een energie-
coach om hulp! Een energiecoach is een 
vrijwilliger die u kosteloos en vrijblijvend 
op weg kan helpen met energie besparen. 
Er zijn verschillende coaches actief in de 
regio en ook deze zomermaanden gaan 
ze aan de slag om samen met u te kijken 
naar de mogelijkheden van energie be-
sparen. 

De energiecoach kan u helpen om inzicht 
in uw energieverbruik en energierekening 
te krijgen. Samen met u kijkt de ener-
giecoach bijvoorbeeld naar het soort 
verlichting en verwarming in uw huis, de 
hoeveelheid water die u verbruikt, de ap-

paratuur die u gebruikt en de hoogte van 
uw energierekening. Op basis daarvan 
kan de hij of zij u meteen voorzien van 
handige bespaartips! Met simpele maat-
regelen kunt u al snel honderden euro’s 
per jaar besparen.

U kunt zowel als woningeigenaar als 
huurder een gratis energiecoach gesprek 
aanvragen. Dit kan via Agem Energieloket 
op: https://www.agem.nl/energiecoach 
of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur met 0314 - 820 360.



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

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uitbrei-
ding Landal Stroombroek’
Burgemeester en wethouders van Montferland ma-
ken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uitbreiding Landal 
Stroombroek’ met ingang van 19 augustus 2021 gedu-
rende een termijn van zes weken bij de receptie van het 
gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ie-
der ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en 
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uitbrei-
ding Landal Stroombroek’ maakt uitbreiding van het 
bestaande bungalowpark mogelijk ter plaatse van het 
wijzigingsgebied dat daarvoor in het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ is opgenomen. De uitbreidingslocatie 
wordt aan de noord-noordoostzijde volledig omgeven 
door het bestaande bungalowpark. Aan de zuidwestzijde 
en zuidzijde wordt de locatie begrensd door de Lageweg, 
resp. het erf bij de Lageweg 6/6a te Braamt en agrarische 
gronden. Het plan maakt de bouw mogelijk van 21 recrea-
tiewoningen in een landelijke uitstraling voor resp. 8, 12 en 
16 personen. Het ruimtelijk ontwerp sluit aan op de land-
schappelijke structuur en de structuur van het bestaande 
park.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmings-
plan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan 
gemeente@montferland.info onder vermelding van 
‘zienswijze bp Uitbreiding Landal Stroombroek’ in het on-
derwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor via telefoon-
nummer 0316-291656 een afspraak worden gemaakt. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 19 augustus 2021 tot en 
met 29 september 2021

 Bouwen
Kennisgeving besluit aanmeldnotitie m.e.r.
-  Langeboomsestraat 14 te Vethuizen, 7046 AA; besluit op 

aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling (activiteit milieu) als 
voorbereiding op aanvraag omgevingsvergunning voor 
vervangende nieuwbouw biggenstal (verzonden 09-08-
2021).

Dit besluit is een voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat 
(nog) geen bezwaar of beroep mogelijk is behalve als het 
besluit een belanghebbende rechtstreeks in zijn of haar 
belang treft. In de procedure van de aanvraag omgevings-
vergunning die hierop volgt is het voor een ieder dan mo-
gelijk zienswijzen in te dienen over het besluit. De stukken 
zijn op afspraak ter inzage. Daarvoor kan worden gebeld 
via 0316-291391, kiezen optie 3.

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 97 te Zeddam, 7038 EJ; het 

bouwen van een kapschuur (ontvangen 08-08-2021)
-  Parkweg 17 te Didam, 6942 PP; het plaatsen van een af-

dak/veranda (ontvangen 10-08-2021)
-  Schepersweg 8 te Loerbeek, 7036 AJ; het uitbreiden van 

de woning aan de voorzijde (ontvangen 06-08-2021)
-  Slink, Kavel 2 te Azewijn, 7045 BM; het bouwen van een 

woning (ontvangen 06-08-2021)

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
-  Benedendorpsstraat 6 te Zeddam, 7038 BC; het verwij-

deren van asbest (verzonden 10-08-2021)
-  Benedendorpsstraat 10 te Zeddam, 7038 BC; het verwij-

deren van asbest (verzonden 06-08-2021)
-  Goudsbloemstraat 23 t/m 37 (oneven) te Didam, 6942 

XB; het slopen van de woningen en het verwijderen van 
asbest (verzonden 06-08-2021)

-  Ganzepeppel 31 te ’s-Heerenberg, 7041 HE; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 11-08-2021)

-  Kerkweg 34 te Zeddam, 7038 CG; het verwijderen van 
asbest (verzonden 11-08-2021)

-  Komperwijkweg 6 te Loerbeek, 7036 AR; het saneren 
van dakbeschot (verzonden 11-08-2021)

-  Krokusstraat 1 te ’s-Heerenberg, 7041 DV; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 11-08-2021)

-  Lengelseweg 65 te ’s-Heerenberg,7041 DM; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 05-08-2021)

-  Lieve Vrouweplein 10 te Didam, 6942 BP; het gedeeltelijk 
slopen van de woning (verzonden 11-08-2021)

-  Loilseweg 3 te Didam, 6941 DA; het verwijderen van een 
asbest dakbeschot (verzonden 11-08-2021)

-  Schoolstraat 22 te Beek, 7037 AR; het (gedeeltelijk) slo-
pen van de woning en verwijderen van asbest (verzon-
den 06-08-2021)

-  Tolweg 5 te Didam, 6942 HX; het verwijderen van asbest 
(verzonden 06-08-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Rozenstraat 73a te Didam, 6942 WG; het aanbouwen 

van een berging (verzonden 10-08-2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
-  Groenestraat 6a te ’s-Heerenberg, 7041 ZZ; het uitbrei-

den van de eerste verdieping op de bestaande aanbouw 
(verzonden 11-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Bentemmerstraat 13 te Didam, 6942 EZ; het deels ver-

vangen van de gevelpanelen, het uitbreiden van de be-
staande 2 overdekte wasboxen aan de achtergevel naar 
3 wasboxen en een  techniekcontainer (verzonden 06-
08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
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: Pade-
voortseallee 34a, 7038 EN te Zeddam.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee 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 milieube-
heer voor Pakopseweg 4,6942 NP Didam.
De melding is voor het stoppen met het houden van var-
kens en rundvee (milieu).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement :Zomer in Gelderland
Datum  :24 augustus 2021
Begintijd :18.00 uur
Eindtijd  :20.00 uur
Locatie  : Kerkplein hoek Wehlseweg-Klooster-

straat Loil
Verzonden :05 augustus 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.

Voorletters en geslachtsnaam J.J.W. Wolfert
Adres Oude Doetinchemseweg 20
Datum besluit 11-08-2021

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.


