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Eerste Open Energiedag 11 september 2021: 
kom kijken bij het Warmtenet Didam
Dit jaar wordt voor het eerst de Open Energiedag georganiseerd: op 11 september 
kunnen geïnteresseerden tussen 10.00 – 15.00 uur op bezoek bij een windturbine, 
zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel 
Nederland. Ook het warmtenet in wijk de Bloemenbuurt in Didam opent die zater-
dag de deuren voor het publiek.

Nederland gaat de komende jaren steeds 
meer energie opwekken uit hernieuwbare 
bronnen, zoals met windturbines, zonne-
panelen, bodemwarmte, warmtepompen 
of uit water. Tijdens de Open Energiedag 
kan iedereen zelf komen kijken en ervaren 
hoe dat werkt. Op tientallen locaties door 
heel Nederland zetten producenten de 
deuren open. Ook in Didam kunnen bezoe-
kers terecht bij het warmtenet. 

Ruim 200 woningen van het aardgas in 
Bloemenbuurt Didam
De wijk Bloemenbuurt in Didam krijgt een 
warmtenet. Een warmtenet verwarmt 
onder andere  huizen met water dat ver-
warmd wordt vanuit één of meerdere 
(duurzame) bronnen. Ondergrondse lei-
dingen brengen het warme water van de 
warmtebron naar de gebruiker. Het Didam-
se warmtenet is een samenwerking tussen 
woningcorporatie Plavei, Graeflander als 
warmteleverancier, gemeente Montfer-
land en Warmtenetwerk Didam B.V. als 
warmtenetbeheerder.

In de Bloemenbuurt worden woningen ge-
renoveerd, gesloopt en nieuw gebouwd en 
staat een vernieuwing van de openbare 
ruimte op stapel. Samen met de woning-
corporatie maakt de gemeente Montfer-
land gebruik van het momentum om de 
wijk ook aardgasvrij en duurzaam te ma-
ken. Het warmtenet is de startmotor voor 
een aardgasvrije Bloemenbuurt, waarmee 
we zorgen voor een toekomstgerichte op-
lossing voor de bewoners in de gerenoveer-
de woningen en nieuwbouw.

Wijkproductiestation operationeel
Op 27 augustus werd het centraal wijkpro-
ductiestation, onderdeel van het modulair 

warmtesysteem in de Bloemenbuurt ge-
plaatst. Dit wijkproductiestation (onge-
veer ter grootte van een zeecontainer) gaat 
er voor gaan zorgen dat in eerste instantie 
ruim 200 woningen van woningcorporatie 
Plavei van warmte worden voorzien. Dit 
was een unieke en spectaculaire mijlpaal 
in de aanleg van het warmtenet. Vanaf 
oktober worden dan de eerste woningen 
op het warmtenet aangesloten en medio 
2022 zijn alle 200 woningen van Plavei 
aangesloten. Later ontvangen particuliere 
woningen een aanbod voor aansluiting op 
het warmtenet. De gemeente vraagt voor 
deze uitbreiding van het warmtenet subsi-
die aan.

In de loop van de tijd zal in samenspraak 
met bewoners het wijkproductiestation 
ingepast worden in het landschap. Als pa-
viljoen zal het opgaan in een parkachtige 
groene omgeving, waarvoor de inwoners 
hun ideeën zullen gaan aanleveren.

Toekomstige uitbreidingen
Aan het warmtenet worden in eerste in-
stantie de huurwoningen van Plavei in de 
Bloemenbuurt aangesloten. Later ont-
vangen particuliere woningen een aanbod 
voor aansluiting op het modulaire warm-
tesysteem. De modulaire aanpak zorgt 
ervoor dat er altijd bronnen, gebouwen 
en buurten aan het warmtenet kunnen 
worden toegevoegd. Zo werken we staps-
gewijs aan een duurzaam, betrouwbaar en 
betaalbaar warmtenet dat klaar is voor de 
toekomst.  

Stempelkaart afstempelen voor ijs
Didam doet mee aan de landelijke Open 
Energiedag met een Wijksafari die van 
10.00 tot 15.00 uur. Bezoekers krijgen een 

routekaart die hen langs 6 locaties brengt 
van het nieuwe warmtenet in aanleg. Be-
langstellenden kunnen alle facetten van 
het warmtenet bekijken, zoals de aflevers-
et in de Informatiewoning, de leidingen 
alsook het wijkproductiestation met de 
warmtepompen. Daarnaast geven bewo-
ners uit de Bloemenbuurt uitleg over isola-
tie en is er een stand van het waterschap 
en gemeente over vasthouden van regen-
water en groen in de wijk. 

De route start bij locatie 1 aan de Irisstraat 
1 en eindigt bij locatie 6 in, het Gezond-
heidscentrum aan de Panhuis 52. Bij elke 
locatie ontvangt de bezoeker een stempel. 
De volgestempelde routekaart kunnen de 
deelnemers inleveren in ruil voor een ijste-

goedbon. Deze tegoedbon is inwisselbaar 
voor een ijsje met 1 bolletje bij IJs & More 
in Didam. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Over de Open Energiedag
De Open Energiedag is een initiatief van De 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 
(NVDE), samen met vijf branche-organi-
saties: NWEA, Holland Solar, EnergieSam-
en, Vereniging Warmtepompen en Bran-
chevereniging Bodemenergie. De Open 
Energiedag is onderdeel van een bredere 
campagne waarbij producenten van duur-
zame energie laten zien hoe zij werken 
aan de energie-opwek van de toekomst: 
www.daarkrijgjeenergievan.nl. Informatie 
over het warmtenet in de Bloemenbuurt is 
hier te vinden.

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die 
hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. 
 
• maandag - vrijdag, 10:00 - 17:00 uur
• Bibiotheek Didam
• iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

Montferland

Weekmarkt ’s-Heerenberg tot 16.00 uur 
vanaf 1 september  

Het zomerseizoen is bijna ten einde, hierdoor gaat de weekmarkt in 
‘s-Heerenberg weer een uur eerder stoppen. Met ingang van donderdag 
2 september zijn de markttijden van 10.30 uur tot 16.00 uur.





Gezocht: vier sporters voor portretten 
Nationale Sportweek!
Van vrijdag 17 september tot en met zondag 26 september is er weer de Nationale 
Sportweek. Evenals vorig jaar is ook dit jaar weer de slogan: ‘Sport doet iets met 
je’. Om te laten zien wat sport met inwoners in Montferland doet gaan we vier 
sporters het podium geven. 

In een sportportret geven zij aan wat sport 
met hen doet. De sportportretten zijn tij-
dens de Nationale Sportweek zichtbaar 
via de verschillende communicatiekanalen 
van de gemeente. 

Wil jij één van de vier Montferlandse 
sporters op het podium zijn?
We zijn op zoek naar vier Montferlandse 
sporters. Jong, oud, fanatiek, recreatief, 
maakt allemaal niet uit. Als je maar be-
weegt en er natuurlijk veel plezier in hebt. 
Het is mogelijk om je tot en met zondag 5 
september aan te melden via www.mont-
ferland.info/sportweek. 
Uit alle aanmeldingen maken we op 
maandag 6 september een keuze uit vier 
sporters. Journalist en tekstschrijver Nata-
sja Scheerder neemt vervolgens contact 
met de gekozen sporters voor een inter-
view voor het sportportret. De sportpor-
tretten verschijnen tijdens de Sportweek in 
het Montferland Journaal op een speciale 
Sportweek pagina.

De Nationale Sportweek viert de sport
Tijdens de Nationale Sportweek vieren we 
de sport. Deze week laat zien dat iedereen 
kan genieten van sport en bewegen. Want 
sport inspireert, sport verbindt en sport 
levert een belangrijke bijdrage aan de ont-
wikkeling van de samenleving en ieder in-
dividu. Kortom: ‘Sport doet iets met je’.  
In heel Nederland organiseren sportver-
enigingen activiteiten om iedereen op een 
laagdrempelige wijze kennis te laten ma-

ken met sport en bewegen. Veel sportver-
enigingen zetten de deuren open voor ken-
nismakingsactiviteiten. 
Door Corona zijn er nog steeds de nodige 
beperkingen om dit sportfeest te vieren. 
De gemeente Montferland kiest er daarom 
voor om sporters een week lang het podi-
um te geven via haar eigen communicatie-
kanalen. 
Ruth Mijnen – wethouder sport - licht deze 
keuze toe: ‘Veel sportclubs zijn op dit mo-
ment volop bezig om hun trainingen en 
wedstrijden op een veilige en verantwoor-
de manier op te starten. Enorm fijn dat de 
competities naar anderhalf jaar eindelijk 
weer echt kunnen beginnen. Het is nu niet 
het moment om de deuren wagenwijd 
open te gooien voor kennismakingsacti-
viteiten. Voor 2022 hoop ik dat we samen 
met de sportclubs weer één groot sport-
feest mogen gaan organiseren tijdens de 
Nationale Sportweek. Daar gaan we voor!  

Doe nú mee met de collectieve inkoop van 
zonnepanelen
Woningeigenaren die investeren in zonne-
panelen dragen een steentje bij aan een 
beter klimaat. Daarnaast zijn zonnepane-
len een rendabele investering waarmee 
bewoners op termijn veel geld kunnen 
besparen. De investering is tegenwoordig 
al binnen 5 tot 7 jaar terugverdiend. Agem 

Energieloket haakt hierop aan met een 
collectieve inkoopactie voor particuliere 
woningbezitters onder de noemer Achter-
hoekse Zonactie. 

Wilt u meer informatie of u aanmelden? 
Ga dan naar: www.agem.nl/zonactie

Ben jij één van de Montferlandse gezichten tijdens de Nationale Sportweek?
  Foto: Fotografie Ilse Bekker

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 aanmel-
den? Dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van GGNet Preventie,  
telefoon 088 933 11 80  of via de mail  
preventie@ggnet.nl . U kunt ook terecht op  
www.ggnet.nl/preventie.

Bent u opgegroeid met (een) ouder(s) met psychische of verslavings-
problematiek?

Start gespreksgroep voor volwassenen 
In Zevenaar start woensdagochtend 29 september aanstaande een gespreks-
groep voor volwassenen (vanaf 23 jaar) die zijn opgegroeid in een gezin met (een) 
ouder(s) met psychische problemen. 

Opgroeien in een gezin met een psychisch 
zieke ouder kan erg belastend zijn. Mogelijk 
wist u als kind vaak niet waar u aan toe was 
of hebt u zich regelmatig aan uw lot over-
gelaten gevoeld. Misschien hebt u op jonge 
leeftijd veel zorgtaken overgenomen. 
Niet alleen in de jeugd maar ook op latere 
leeftijd kunt u last hebben van deze ach-
tergrond. 
U hebt bijvoorbeeld de neiging zich snel 
verantwoordelijk te voelen, u hebt moei-
te met vertrouwen en het aangeven van 
grenzen of denkt vaak (eerst) aan ande-
ren. Daarnaast kan de vraag spelen hoe u 
als volwassene de relatie met uw ouders 
vormgeeft.
Uit ervaring met eerdere groepen blijkt het 
zeer verhelderend om hier aan de hand 
van specifieke thema’s met lotgenoten 
over te praten. Per bijeenkomst staat een 

thema centraal, zoals grenzen stellen, lo-
yaliteit, het uiten van gevoelens, afstand 
en nabijheid. Verder is er veel gelegenheid 
om ervaringen uit te wisselen met andere 
deelnemers. Deze uitwisseling kan steun 
en (h)erkenning geven. 
De gespreksgroep bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van 2 uur. Er is plaats voor minimaal 
4 en maximaal 8 deelnemers. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelname als u 
woonachtig bent in de gemeente Zeven-
aar, Duiven of Montferland. Voorafgaand 
vindt een kennismakingsgesprek plaats 
met de cursusbegeleiding. 

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met GGNet Pre-
ventie, telefoon (088) 933 1180 of e-mail: 
preventie@ggnet.nl. 

Gratis energiescan voor non-profitorganisaties
Om non-profitorganisaties, zoals (sport)
verenigingen of dorpshuizen, te helpen bij 
het verduurzamen van hun eigen accom-
modatie biedt de gemeente hen een gratis 
energiescan aan. 
Met de energiescan worden het energie-
verbruik en de mogelijkheden voor be-
sparing en duurzame opwekking van de 
accommodatie in kaart gebracht. Denk 
hierbij aan isolatiemaatregelen, aanpas-
sen van verlichting en mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld zonnepanelen. Wanneer er is 
gekozen welke maatregelen uit de ener-

giescan zullen worden uitgevoerd, wordt 
er vervolgens ook begeleiding geboden 
bij het voorbereiden en aanvragen van de 
financiering. Hiervoor zijn, afhankelijk van 
type vereniging/organisatie, verschillende 
mogelijkheden. Wilt u ook meedoen? Er 
zijn nog maar enkele energiescans beschik-
baar, dus meldt u zich snel aan via duur-
zaamheid@montferland.info  Aanmelden 
kan uiterlijk t/m 30 november 2021. Na 
aanmelding neemt DOORadvies contact 
met u op voor het plannen van de energie-
scan.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Averbeek 38 te Beek, 7037 BM; het plaatsen van een 

dakkapel (ontvangen 23-08-2021)
-  Bloemenbuurt te Didam, 6942; het kappen van bomen 

(ontvangen 25-08-2021)
-  Kilderseweg 1 te Zeddam, 7038 BW; het plaatsen van 

een steiger rondom de woning ivm onderhoud (ontvan-
gen 24-08-2021)

-  Wilhelminastraat 33a te Didam, 6942 BJ; het plaatsen 
van een nieuwe handelsreclame (ontvangen 24-08-
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
-  de Eik 55 te Didam, 6941 XB; het verwijderen van asbest-

houdend zeil (verzonden 24-08-2021)
-  Oldegoorweg 14 te Didam, 6942 PC; het verwijderen van 

asbest (verzonden 24-08-2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Akkerstraat 9 te Didam, 6941 BB; het plaatsen van een 

nokverhogende dakkapel (verzonden 20-08-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Langestraat te Braamt kadastraal perceel ZDM02H2549, 

7047; het realiseren van een openbare voorziening (ver-
zonden 25-08-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; het brandveilig 
gebruik van het begeleidend wonen voor een zorginstel-
ling (verzonden 26-08-2021). Rechtsmiddel: beroep bij 
het Team bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

-  Steegseweg 26 te Beek, 7037 CM; het verbouwen van 
de woning (verzonden 25-08-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Sint Jansgildestraat 27 te Beek, 7037 CA; het huisvesten 
van arbeidsmigranten (verzonden 24-08-2021). Rechts-
middel: bezwaar

 Openbare Werken
Registratienummer: 21int04283 verplaatsen  Lupi-
nenstraat 47  Didam  31-08-2021

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Lupinenstraat 
72  te Didam.

-  Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken ter hoogte van de Wilg 47 te Didam. Middels 
het verwijderen van bord E6, inclusief onderbord met 
kentekenaanduiding.

Inzage en informatie: 31-08-2021 tot en met 12-10-2021. 

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 Mas-

terplan Didam (mei 2016) is de veran-
dering van de voormalige gemeente-
huislocatie en omgeving benoemd. Het 
plan is de afgelopen jaren verder uitge-
werkt in een juridisch-planologisch ka-
der voor de ontwikkeling van de locatie 
en kan vastgesteld worden door de 
raad. 

2.  Bestemmingsplan Didam, 
 Kerkepad 1
  Op 12 december 2017 is via een uit-

gebreide Wabo procedure een omge-
vingsvergunning verleend voor het 
oprichten van een woning en het ver-
breden van een weg aan het Kerkepad 1 
in Didam. Hiertegen is beroep ingesteld 
bij de rechtbank. De rechtbank heeft 
het beroep gegrond verklaard en de ge-
meente opgedragen een nieuw besluit 
te nemen. Middels dit bestemmings-
plan wordt daaraan invulling gegeven. 

3.  Bestemmingsplan Kilder, 
 Hoofdstraat 6
  Dit bestemmingsplan voorziet in een 

functieverandering van de voormalige 
kerk en pastorietuin naar wonen in Kil-
der.

4.  Bestemmingsplan Lidl 
 ’s-Heerenberg
  Het voorstel beoogt het bestemmings-

plan ‘Emmerikseweg 1-5, ’s-Heeren-
berg’ te herstellen in overeenstemming 
met de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

5.  Planherziening buitengebied, 
 Doetinchemseweg 75 te Didam
  In 2019 heeft de raad het functieveran-

deringsbeleid naar wonen aangepast 
en hierdoor is de bouw van een nieuw 
woongebouw met 2 wooneenheden bij 
de sloop van ten minste 2.000 m² aan 
kassen expliciet mogelijk. Dit bestem-
mingsplan geeft invulling aan deze be-
leidsaanpassing.

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 Stra-
tegie (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 
sessie Integraal ontwikkelplan Dock-
sNLD-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.
19.30 uur – 20.05 uur Beeldvormende 
sessie (ontwerp) Verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) wooneenheden 
Kollenburgweg 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 
sessie over de Beleidsnotitie huisves-
ting arbeidsmigranten
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 voorlo-
pig nog gesloten.



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.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning

Evenement : Ludieks Tentfeest
Datum : 4 september 2021
Locatie : terrein Smallestraat 6 Nieuw-Dijk
Verzonden : 20 augustus 2021
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Kindermiddag
Datum : 4 september 2021
Locatie : centrum Didam
Verzonden      : 20 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.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

V.S. Mihai Plantsoensingel 
Noord 38

20-08-2021

D.V. Panait Smallestraat 2 20-08-2021
C.M.S. Ramand Landweerswal 24 1 20-08-2021


