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POLITIEKE AVOND MONTFERLAND

Raadsavond 8 september
Voor de raadsavond op 8 september zijn 
alleen bestemmingsplannen geagen-
deerd. Deze bestemmingsplannen worden 
besproken in een beeldvormende sessie. 
Aansluitend zal – mits hiermee wordt in-
gestemd na het aanhoren van eventuele 
inspraak vanuit inwoners – de raad oor-
deelsvormend spreken over de voorstellen. 
Besluitvorming over de bestemmingsplan-
nen is voorzien een dag later, op 9 septem-
ber. 

Het gaat om de volgende bestemmings-
plannen:
1.  Bestemmingsplan Didam, heront-

wikkeling Schoolstraat e.o.
In het door de raad vastgestelde Master-
plan Didam (mei 2016) is de verandering 
van de voormalige gemeentehuislocatie 
en omgeving benoemd. Het plan is de af-
gelopen jaren verder uitgewerkt in een ju-
ridisch-planologisch kader voor de ontwik-
keling van de locatie en kan vastgesteld 
worden door de raad. 

2.  Bestemmingsplan Didam, Kerkepad 1
Op 12 december 2017 is via een uitgebreide 
Wabo procedure een omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten van een 
woning en het verbreden van een weg aan 
het Kerkepad 1 in Didam. Hiertegen is be-
roep ingesteld bij de rechtbank. De recht-
bank heeft het beroep gegrond verklaard 
en de gemeente opgedragen een nieuw be-
sluit te nemen. Middels dit bestemmings-

plan wordt daaraan invulling gegeven. 

3.  Bestemmingsplan Kilder, Hoofd-
straat 6

Dit bestemmingsplan voorziet in een func-
tieverandering van de voormalige kerk en 
pastorietuin naar wonen in Kilder.

4.  Bestemmingsplan Lidl te ’s-Heeren-
berg

Het voorstel beoogt het bestemmings-
plan ‘Emmerikseweg 1-5, ’s-Heerenberg’ 
te herstellen in overeenstemming met de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

5.  Planherziening buitengebied, Doe-
tinchemseweg 75 te Didam

In 2019 heeft de raad het functieveran-
deringsbeleid naar wonen aangepast en 
hierdoor is de bouw van een nieuw woon-
gebouw met 2 wooneenheden bij de sloop 
van ten minste 2.000 m² aan kassen expli-
ciet mogelijk. Dit bestemmingsplan geeft 
invulling aan deze beleidsaanpassing.

Heeft u een zienswijze ingediend bij een 
van deze bestemmingsplannen? De raad 
nodigt u dan graag uit om uw zienswijze 
mondeling toe te lichten tijdens de beeld-
vormende sessie op 8 september vanaf 
19.00 uur in de raadzaal locatie Gouden 
Handen in ’s-Heerenberg (Emmerikseweg 
17). Ook als u geen zienswijze heeft inge-
diend, bent u van harte welkom om mee te 
praten. 

Vooraf aanmelden is nodig en kan per 
e-mail: griffie@montferland.info of telefo-
nisch 0316-291378. 

De raadzaal is zo ingericht dat onderling 1,5 
meter afstand kan worden gehouden. De 
publieke tribune is nog gesloten.
De raad neemt uw zienswijze mee bij het 
besluit over het bestemmingsplan. Het 
plan kan mogelijk gewijzigd worden vast-
gesteld door de raad op basis van zienswij-
zen. 

De agenda en de vergaderstukken treft u 
aan op de website:
www.montferland.info/gemeenteraad. 
De beeldvormende sessie op 8 september 
wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden via 
internet.

Raadsavond 9 september 
Vragenuur en beeldvormende sessies
Op 9 september vanaf 19.00 uur wordt de 
eerste reguliere raadsavond na de zomer-
vakantie gehouden in de raadzaal, locatie 
Gouden Handen in ’s-Heerenberg (Emme-
rikseweg 17).
De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenuur kun-
nen raadsleden of fractievolgers vragen 
stellen aan het college van burgemeester 
en wethouders over actuele onderwerpen. 
De raadsavond is digitaal te volgen: www.
montferland.info/gemeenteraad 

Agenda Raadzaal
19.00 uur – 20.00 uur Vragenuur 
De ingediende vragen voor het vragenuur 
worden online toegevoegd bij dit agenda-
punt.
20.05 uur – 20.55 uur Beeldvormende 
sessie over de Regionale Energie Strategie 
(RES) 1.0
In het Klimaatakkoord is bepaald dat 
regio’s samen moeten werken aan een 
energiestrategie, de Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES moet worden 
opgenomen hoeveel de regio gaat bijdra-
gen aan de nationale opgave om in 2030 
35 TWh aan grootschalige zonne- en 
windenergie op te wekken. De gemeente 
Montferland is ingedeeld bij de RES regio 
Achterhoek. De RES Achterhoek 1.0 is nu 
gereed. Er wordt een bod gedaan van 1,35 
TWh. Zie voor meer informatie ook: www.
resachterhoek.nl De raad wordt voorge-
steld in te stemmen met de RES 1.0. 

Agenda Kleine zaal
19.00 uur – 19.25 uur Beeldvormende ses-
sie Integraal ontwikkelplan DocksNLD-2 
Het voorstel geeft inzage in de planvor-
ming en het proces rondom het ontwikkel-
plan DocksNLD-2. Daarnaast wordt gege-
ven de stand van zaken in de planvorming 
en het proces gevraagd aan de raad om het 
voorkeursrecht (Wvg) ‘definitief’ te vesti-
gen. Op 20 juli 2021 is het voorkeursrecht 
‘voorlopig’ gevestigd door het college van 
B&W.

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 
website van Agem Energieloket:
www.agemenergieloket.nl 

Cursus ‘Omgaan met Borderline’ voor ouders, 
partners en andere naastbetrokkenen
Op woensdagavond 15 september 2021 van 18.30-20.30 uur start de cursus ‘Om-
gaan met Borderline’ (bij voldoende aanmeldingen). Deze cursus wordt verzorgd 
door de afdeling Preventie van GGNet en zal plaatsvinden in Zevenaar, locatie GG-
Net (Hunneveldweg 14).

In deze cursus voor ouders, partners en 
andere naastbetrokkenen gaat het spe-
cifiek over het omgaan met mensen met 
(trekken van) borderlineproblematiek. De 
cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en er 
kunnen 6-8 cursisten deelnemen.

In de cursus krijgt u naast achtergrondin-
formatie ook handvatten voor het samen-
leven met iemand met deze problematiek 
en tips om goed voor uzelf te zorgen. U 
kunt daarbij ook inzicht in uw eigen gedrag 
en motieven krijgen. Het delen van erva-
ringen is een belangrijk onderdeel van de 
cursus. Voorafgaand aan de cursus vindt 
een kennismakingsgesprek plaats met de 
cursusleider(s). Er zijn geen kosten verbon-

den aan deelname als u woonachtig bent 
in de gemeente Zevenaar, Duiven of Mont-
ferland.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden? 
Dan kunt u contact opnemen met het se-
cretariaat van GGNet Preventie,  telefoon 
088 933 11 80  of via de mail 
preventie@ggnet.nl . 
U kunt ook terecht op
www.ggnet.nl/preventie.
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O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Bouwen

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Hazelaar 42 te Didam, 6941 XM; het verwijderen van 

asbest (verzonden 18-08-2021)
-  de Hazelaar 44 te Didam, 6941 XM; het verwijderen van 

asbest (verzonden 18-08-2021) 
-  de Peppel 16 te Didam, 6941 XR; het verwijderen van as-

best (verzonden 17-08-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het plaatsen 

van een schutting (verzonden 19-08-2021)

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Stadsplein 8 te ’s-Heerenberg, 7041 JB; het plaatsen van 

hoogwerker, rolsteiger en een keet en toilet (verzonden 
17-08-2021). 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Greffelkampseweg 52a te Didam, 6941 RL; het bouwen 

van een schuur met overkapping (verzonden 18-08-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Benedendorpsstraat 33 te Zeddam, 7038 BB; het han-

delen in strijd met regels ruimtelijke ordening (het uit-
voeren van kleinschalige houtbewerkingsactiviteiten) 
(verzonden 19-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC; het plaatsen van 
een overkapping (verzonden 19-08-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 97 te Zeddam, 7038 EJ; het 
bouwen van een kapschuur (verzonden 19-08-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Smallestraat 6 te Didam, 6942 HC; het uitbreiden van 
de woning aan de achterzijde (verzonden 19-08-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Steegseweg 3 te Beek, 7037; het bouwen van een woon-
huis (verzonden 16-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Steenakker 15 te Didam, 6941; het bouwen van een  wo-
ning met bijgebouw (verzonden 17-08-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Weteringstraat 1 te ’s-Heerenberg, 7041 GW; het wijzigen 
en uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte (verzon-
den 18-08-2021). 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: Mees-
ter Vermeulenstraat 10, 7037 DX te Beek.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Beschikking intrekken vergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, activiteit milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
besloten hebben de volgende vergunning in te trekken:

Vergunning:  
de omgevingsvergunning, afgegeven bij besluit van 23 

februari 2017 door burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montferland, conform verzoek van 13 mei 2021 
in te trekken.

Voor  :  een pluimveehouderij
Locatie  :  Julianaboom 1 Kilder

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen inge-
komen.

Beroep: gedurende 6 weken na bekendmaking bij de 
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

Verzoek voorlopige voorziening: indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 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 A. Jazerskis
Adres Kilderseweg 27
Datum besluit 19-08-2021

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.

19.30 uur – 20.05 uur Beeldvormende 
sessie (ontwerp) Verklaring van geen be-
denkingen (VVGB) wooneenheden Kollen-
burgweg 4-6 in Didam
Door het afgeven van de ontwerp VVGB 
door de raad kan verder invulling worden 
gegeven aan legalisatie van de in afwijking 
van de eerdere omgevingsvergunning ge-
bouwde woongebouwen/wooneenheden.

20.10 uur – 20.55 uur Beeldvormende ses-
sie over de Beleidsnotitie huisvesting ar-
beidsmigranten
Bedrijven zetten steeds vaker arbeidsmi-
granten in om aan een de groeiende ar-
beidsvraag te voldoen. De gemeente wil 
deze mensen een plek geven in de samen-
leving en hun huisvesting goed regelen, 

maar wel binnen eigen afwegingskaders. 
Met dit als vertrekpunt is gewerkt aan een 
beleidsnotitie waarmee wordt beoogd de 
huisvestingsvraagstukken rond arbeidsmi-
granten beter aan te pakken. De beleidsno-
titie heeft in het kader van inspraak ter vi-
sie gelegen en de raad wordt gevraagd de 
notitie vast te stellen. 

Het vragenuur en de beeldvormende ses-
sie over de Regionale Energie Strategie 1.0 
(RES) worden live uitgezonden via inter-
net. De opnames blijven beschikbaar om te 
kunnen raadplegen. Ook de raadsvergade-
ring wordt live uitgezonden en kan op een 
later moment worden teruggekeken. 
Van de beeldvormende sessies in de klei-
ne zaal worden audio-opnames gemaakt 

die u naderhand kunt terugluisteren via de 
website.
Wilt u inspreken tijdens een beeldvormen-
de sessie of meer informatie? Neemt u 
dan contact op met de griffie per e-mail: 
griffie@montferland.info of telefonisch 
0316-291378. De publieke tribune is voor-
lopig nog gesloten.

Raadsavond 9 september 
De raadsvergadering begint om 21.00 uur 
en is  live te volgen:
www.montferland.info/gemeenteraad

De (concept)agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda

3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Herstelplan corona ‘Beter in Montfer-

land’
5.2 Startnotitie Omgevingsvisie
5.3  Diverse bestemmingsplannen (afhan-

kelijk van de bespreking op 8 septem-
ber)

6. Moties zonder raadsvoorstel
7. Sluiting 

Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda en de vergader-
stukken.

POLITIEKE AVOND MONTFERLAND - VERVOLG



Kasteel Huis Bergh is een van de Montferlandse parels. Huis Bergh en de

gemeente Montferland bieden alle inwoners van Montferland een

exclusieve open dag aan.

Breng gratis een bezoek aan het kasteel, de kunstcollectie, de tuinen in de

Plantage, het Muntgebouw, de wijngaard en de molens. Via een wandel- en

fietsroute maakt u (hernieuwd) kennis met alle bijzondere elementen. Ook zijn

er gedurende de dag diverse activiteiten op verschillende locaties op het

landgoed. Voor jong en oud is er van alles te beleven. 

 

Meer informatie over het programma en aanmelden kunt u vinden op:

www.huisbergh.nl. In verband met de coronamaatregelen is aanmelding via de

website of t. 0314-661281 vereist. Tickets reserveren kan vanaf 25 augustus.

Genieten van een dag cultuur in Montferland

Deze dag is mogelijk gemaakt door een samenwerking van Kasteel Huis Bergh, vele vrijwilligers en de gemeente

Montferland. 
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