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Diamant in Didam 
Vorige week was het echtpaar 
Bosch-Berndsen maar liefst 60 jaar ge-
trouwd. Locoburgemeester Jan van  
Halteren zocht het bruidspaar thuis op om 
hen te feliciteren. Het werd een hartelijk  
koffieuurtje te midden van hun kinderen. 
Via een familielid leerde het echtpaar el-
kaar destijds kennen. Op hun eerste af-
spraakje arriveerde de bruid te laat, maar 
de bruidegom was volhardend en er volgde 
een tweede date. Vanaf die tijd is het echt-
paar samen, kende voor- en tegenspoed 
en zijn nog altijd lief voor en met elkaar. 
De bruidegom is afkomstig uit Didam en 
de bruid uit Zevenaar. Meneer werkte maar 
liefst 45 jaar met heel veel plezier in de 
tuin/landbouw bij Jonkheer van Nispen in 
Zevenaar. Voordat hun zes kinderen wer-
den geboren werkte mevrouw in de huis-

houding bij de huisarts in Zevenaar. Samen 
runde het echtpaar met hun kinderen de 
boerderij aan de Melderstraat in Didam 
en sinds 2015 woont het echtpaar aan de 
Turnstraat. Nog altijd wonen zij zelfstandig 
en met behulp van een paar uurtjes huis-
houdelijke hulp en door er voor elkaar te 
zijn kan het echtpaar zich nog goed redden. 
Voor meneer waren zijn werk, zijn moestuin 
en ‘Porrendarp’ zijn hobby’s. Ook legt hij 
nog altijd graag een ‘digitaal’ kaartje en 
appt hij graag de ‘laatste nieuwtjes’ met 
zijn kinderen en kleinkinderen. Mevrouw 
leest graag de krant en breide en stopte 
graag de sokken van eenieder. Op de vraag 
van de locoburgemeester wat hun geheim 
van een goed huwelijk is kwam direct een 
helder antwoord: Meer geven dan nemen 
en ‘dan kom ie un heel eind’!

Vaccineren zonder afspraak in Didam en 
’s-Heerenberg
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om je te laten vaccineren tegen corona? 
Op vrijdag 10 september kun je van 11.00 tot 19.30 uur een vaccinatie halen zonder 
afspraak in de sporthal de Muizenberg (Lupinestraat 11) in Didam. Deze open in-
loop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. 

Woon je in (de buurt van) ’s-Heerenberg? 
Op dinsdag 21 september van 11.00 tot 
19.30 uur staat de pop-uplocatie in ’s-Hee-
renberg. Houd de krant en onze sociale 
media kanalen in de gaten voor de exacte 
locatie. 

Informatie over vaccineren
Wil je eerst meer weten over vaccineren? 
Op iedere vaccinatielocatie is een arts aan-
wezig. Met deze arts kun je in gesprek gaan 
over vaccineren. Besluit je dat je gevacci-
neerd wilt worden? Dat kan dan direct op 
de locatie gedaan worden. Als je niet ge-
vaccineerd wilt worden, ga je weg na het 
gesprek dat je hebt gehad. 

Begeleiding bij prikangst
Heb je prikangst? Op de priklocatie zijn 
mensen aanwezig die hier ervaring mee 

hebben. Geef bij binnenkomst aan dat je 
vaccineren niet heel prettig vindt en we 
nemen meer tijd voor je. Ook kun je liggend 
geprikt worden als je dat prettiger vindt. 

Tweede vaccinatie
Als je eerste vaccinatie zonder afspraak 
wordt gezet, dan kun je een afspraak 
maken voor de tweede prik. Je kunt ook 
gebruik maken van de vrije inloop die on-
geveer 4 weken later weer in Didam en 
‘s-Heerenberg wordt georganiseerd. 

Meer weten? 
Kijk voor alle informatie over de corona- 
vaccinaties op www.ggdnog.nl.  

De mooiste foto’s winnen - Fotowedstrijd 
Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee 
willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar 
haar 50-jarig bestaan. Het thema is daarom deze keer “Geef me de vijf(tig)”. 

Voor een succesvolle deelname is het be-
langrijk dat de foto’s betrekking hebben op 
het thema. Dit jaar worden alle hobbyfo-
tografen gevraagd om te verbeelden, waar 
zij aan denken bij de woorden “Geef me de 
vijf(tig)”. Denkt u misschien aan een ron-
de verjaardag, een gouden huwelijk, een 
bijzondere ontmoeting of contacten over 
de grens? Laat het ons weten en zend uw 
mooiste foto’s in. 
De wedstrijd staat open voor alle inwoners 
van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelne-
mer kan maximaal drie foto’s inzenden. 
Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. 
formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden 
en moeten voorzien zijn van titel, plaats 
van opname, naam, telefoonnummer en 
e-mailadres van de fotograaf. 
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-
Waal kiest samen met inwoners van de 
Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. 
De winnaars krijgen begin december be-
richt. De twee mooiste inzendingen uit 

Nederland en die uit 
Duitsland worden 
met een geldprijs 
van respectieve-
lijk € 200 en € 100 
beloond. Over de 
uitslag van de fo-
towedstrijd kan niet worden gecorrespon-
deerd. 
De foto’s kunnen tot 1 oktober 2021 digi-
taal naar info@euregio.org of in een ge-
sloten enveloppe onder vermelding van 
“Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar 
Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE 
‘s-Heerenberg.

Voor alle ingeleverde foto’s verkrijgt de Eu-
regio Rijn-Waal de gebruikersrechten on-
der naamsvermelding van de fotograaf. De 
ingeleverde foto’s worden eigendom van 
de Euregio Rijn-Waal. Alle informatie over 
de fotowedstrijd kunt u nalezen op 
www.euregio.org/fotowedstrijd2021.

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





Bent u opgegroeid met (een) ouder(s) met psychische of verslavingsproblematiek?

Start gespreksgroep voor volwassenen in Zevenaar
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. Moge-
lijk wist u als kind vaak niet waar u aan toe 
was of hebt u zich regelmatig aan uw lot 
overgelaten gevoeld. Misschien hebt u op 
jonge leeftijd veel zorgtaken overgeno-
men. 
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 moeite met vertrouwen en het aan-
geven van grenzen of denkt vaak (eerst) 
aan anderen. Daarnaast kan de vraag spe-
len 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 bijeen-
komsten van 2 uur. Er is plaats voor mini-

maal 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. 

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 een dag later voozien, 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, Kerke-

pad 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 
besluit te nemen. Middels dit bestem-
mingsplan wordt daaraan invulling gege-
ven. 
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 te-
lefonisch 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 ziens-
wijzen. De agenda en de vergaderstukken 
treft u aan op de website: www.montfer-
land.info/gemeenteraad. De beeldvor-
mende 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 – 19.30 uur Vragenuur 
De ingediende vragen voor het vragenuur 
worden online toegevoegd bij dit agenda-
punt.
19.35 uur – 20.05 uur Huisvestingsbe-
leid 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 arbeids-
migranten beter aan te pakken. De be-
leidsnotitie is voor inspraak beschikbaar 
gesteld en ligt nu bij de gemeenteraad ter 
vaststelling voor.

20.10 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 
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.

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-
sies over het beleid Arbeidsmigranten en 
de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) 
worden live uitgezonden via internet. De 
opnames blijven beschikbaar om te kun-
nen raadplegen. Ook de raadsvergadering 
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 
beeldvormende sessie of meer informatie? 
Neemt u dan contact op met de griffie per 
e-mail: griffie@montferland.info of tele-
fonisch 0316-291378. De publieke tribune 
is voorlopig 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.



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
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Burgemeester Kronenburglaan te Didam, 6942; het kap-

pen van een boom (ontvangen 30-08-2021)
-  Didamseweg 15e te Beek, 7037 DH; het bouwen van een 

bijgebouw (ontvangen 31-08-2021)
-  Diekmansweide 13 te ’s-Heerenberg, 7041 HC; het uitbrei-

den van berging aan de voorzijde van de woning en het 
realiseren van een overkapping (ontvangen 27-08-2021)

-  Grote Huilakker te Didam, 6941; het bouwen van een bij-
gebouw (ontvangen 02-09-2021)

-  Klompenhorstweg 2a te Didam, 6941 RT; het bouwen 
van een jongveestal (ontvangen 26-08-2021)

-  Lange Heg 15 te Stokkum, 7039 CA; het plaatsen van een 
houten omheining om de wei (ontvangen 28-08-2021)

-  Vinkwijk 4 te Zeddam, 7038 EM; het kappen van een eik 
(ontvangen 26-08-2021)

-  Wilhelminastraat 44 te Didam, 6942 BM; het bouwen 
van 10 appartementen (ontvangen 27-08-2021)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brand-
veilig gebruik
-  Waverlo 9 en 15 t/m 34 te Didam, 6942 RG; het brandvei-

lig gebruiken van Waverlo 9 en 15 t/m 34 te Didam (ver-
zonden 02-09-2021). Rechtsmiddel: inzage en zienswij-
ze gedurende 6 weken vanaf 8 september 2021.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Korte Spruit 2, 4, 6, 8 en 12 te Didam, 6942 ZJ; het verwij-

deren van asbest (verzonden 01-09-2021)
-  Korte Spruit 14, 16, 18, 22 en 24 te Didam, 6942 ZJ; het 

verwijderen van asbest (verzonden 30-08-2021)
-  Maalstoel 16, 18 en 20 te Didam, 6942 ZP; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 31-08-2021)
-  Meursweg 16 te Didam, 6942 GG; het slopen van de wo-

ning (verzonden 30-08-2021)
-  Oude Doetinchemseweg 53 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 

het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen 
(verzonden 01-09-2021)

-  Spilstraat 1, 3, 5 en 7 te Didam, 6942 ZN; het verwijderen 
van asbest (verzonden 01-09-2021)

-  Spilstraat 9, 11, 13, 15, 17 en 19 te Didam, 6942 ZN; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 30-08-2021)

-  Wilhelminastraat 44 te Didam, 6942 BM; het slopen van 
het hoofdgebouw en verwijderen van asbest (verzonden 
31-08-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het nieuw 

bouwen van 14 koop appartementen (verzonden 31-08-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 24 a te Zeddam, 7038 BH; het 

realiseren van een vrijstaande woning (verzonden 02-
09-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken

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

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Klinkerstraat 
69 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 07-09-2021 tot en met 19-10-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

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

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Oude Doetin-
chemseweg 12 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 07-09-2021 tot en met 19-10-2021. 
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 :  Kilderse Kermis
Datum :    Zondag 12 september 2021 van 11.15 uur 

tot 19.00 uur
   Maandag 13 september 2021 van 12.00 

uur tot 19.00 uur
   Dinsdag 14 september 2021 van 11.00 

uur tot 19.00 uur
Locatie :  Schuttersveld 1 te Kilder
Verzonden      :  01-09-2021
Rechtsmiddel : bezwaar


