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Diamant in ‘s-Heerenberg
Afgelopen week waren de heer en mevrouw Vos-Joosten uit ’s-Heerenberg maar 
liefst 60 jaar getrouwd. Deze prachtige mijlpaal is reden voor Ingrid Wolsing, plv. 
voorzitter van de gemeenteraad, bij afwezigheid van burgemeester Peter de Baat, 
om het bruidspaar thuis op te zoeken en te feliciteren. Het echtpaar heeft elkaar 
destijds ontmoet op het eindbal van de dansles. De bruidegom had direct een oog-
je op haar. En dat is nog altijd niet veranderd.

De bruidegom heeft vele jaren, bij nacht en 
ontij, hard gewerkt als bakker bij diverse 
bakkerijen in Didam en ’s-Heerenberg. De 
bruid werkte in het huishouden en verzorg-
de andere hand- en spandiensten in een 
kapsalon en bij een rederij. Samen kregen 
zij twee kinderen, Leon en Nicolette, waar 
zij oprecht trots op zijn.
Ondanks de gezondheidsproblemen van 
mevrouw voelen zij zich schatrijk en zijn 

dankbaar voor iedere dag. Samen bele-
ven ze veel plezier aan hun tochtjes op de 
scootmobiel door het mooie Montferland. 
Ook leggen ze samen nog altijd graag een 
kaartje en genieten van hun wekelijkse 
sjoel-uitje.
Het geheim van en gelukkig huwelijk? 
“Niet zeuren maar overleg met elkaar wan-
neer nodig!”

Sanering speelterrein Rodingsveen 
’s-Heerenberg van start
Na maanden van onderzoeken en voorbereiding gaat Verhoeve Milieu en Water 
aan de slag met het saneren van de speeltuin Rodingsveen in ‘s-Heerenberg. Sa-
nering is nodig omdat in de zomer van 2020 verontreinigde grond op het speelter-
rein is gevonden en het speelterrein is afgesloten. 

Wat gaan we doen? 
Gestart wordt met het verwijderen van de 
begroeiing op de locatie inclusief de bo-
men. Vervolgens worden de speeltoestel-
len verwijderd. Daarna zal van het huidige 
terrein een laagdikte van ca. 1 meter wor-
den ontgraven. Na de ontgraving brengen 
wij een scheidingsdoek aan. Hierop bren-
gen we een laag schone grond aan van ten-
minste 1 meter dik. Na afronding van deze 
saneringswerkzaamheden door Verhoeve 
Milieu & Water, is het terrein weer geschikt 
om in te richten als speelplaats. Het perso-
neel draagt beschermende kleding tijdens 
de werkzaamheden in of met de verontrei-
nigde grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een witte saneringsoverall, werkschoenen, 
fluoriserend hesje, helm etc.
Het inrichten van het speelterrein en de 
aanplant van nieuwe groenvoorziening zal 
naar verwachting medio november gebeu-
ren. 

Planning 
De werkzaamheden op locatie starten op 
23 september 2021 en nemen ongeveer 6 
weken in beslag. In deze periode zal er ma-
terieel op de locatie aanwezig zijn en zullen 
er meerdere transport bewegingen van en 

naar de locatie plaatsvinden. Werkzaam-
heden vinden plaats van maandag t/m 
vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur.

Mogelijke overlast
Tijdens de werkzaamheden kunnen om-
wonenden overlast ondervinden door het 
transport van en naar de locatie. Vanuit de 
aannemer zullen alle mogelijke inspannin-
gen gedaan worden om de overlast tot het 
minimale te berken. 

Veiligheid
Ondanks alle goede inspanningen van de 
aannemer vragen wij u ook om extra voor-
zichtig te zijn in de buurt van bijvoorbeeld 
vrachtauto’s of ander materieel. Eveneens 
is het belangrijk om kleine kinderen in de 
genoemde periode niet nabij de locatie 
of de gebruikte aan- en afvoerroutes (Ro-
dingsveen – Batavenstraat - Landweg) te 
laten spelen. 

Contactgegevens
Heeft u vragen over de uitvoering, dan 
kunt u gerust contact opnemen met de 
omgevingsmanager, de heer G.J. (Gertjan) 
de Vogel van Verhoeve Milieu en Water via 
06-52856699. 
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Met spoed chauff eurs (M/V) gezocht voor 
Buurtbus Montferland
De Buurtbusvereniging Montferland is op zoek naar chauffeurs voor de Buurtbus-
lijn Didam - ’s-Heerenberg. Het betreft het onderhouden van een uurdienst tussen 
’s-Heerenberg - Wehl - Didam - Nieuw-Dijk, de tussenliggende dorpen en vice versa. 

De Buurtbuschauffeur draait in een rooster 
waarin hij of zij in principe 1x een dienst per 
week draait. Een dienst duurt 4 uur en zo 
kennen we een ochtend-, middag- en na-
middagdienst.
Ook als de persoon een voorkeurstijd of 
-dag heeft wordt daar uiteraard rekening 
mee gehouden. Het is en blijft vrijwilligers-
werk en eventuele onkosten worden ver-
goed. Men is tijdens het werk verzekerd via 
de vrijwilligersverzekering van de gemeen-
te. De passagiers zijn zowel schoolgaande 
jongeren als ouderen. Men moet over een 
normaal rijbewijs beschikken en men mag 
in de buurtbus rijden tot en met de leeftijd 
van 78 jaar. 

Meer informatie
www.buurtbusmontferland.nl
Secretaris Ron Blomsma: 06-16665231
Coördinator Alexander Rutjes: 
06-48082628

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
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 Ruimtelijke Ordening

Rectificatie bericht over Bestemmingsplan ‘Emme-
rikseweg 1-5, ‘s-Heerenberg’
In de aankondiging van 21 september 2021 is aangegeven 
dat het gewijzigd vastgestelde Bestemmingsplan ‘Emme-
rikseweg 1-5, ‘s-Heerenberg’ met ingang van woensdag 22 
september 2021 tot en met dinsdag 2 november 2021 ter 
inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Berg-
vredestraat 10 te Didam. Dit is niet correct. Onze excuses 
hiervoor. De correcte termijn van terinzagelegging in het 
gemeentehuis van woensdag 29 september 2021 tot en 
met dinsdag 9 november 2021.

Bestemmingsplan ‘Emmerikseweg 1-5, 
‘s-Heerenberg’
De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 besloten 
het op 10 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan 
‘Emmerikseweg 1-5, ’s-Heerenberg, NL.IMRO.1955.bpsg-
komemmweg1-va01 op onderdelen te repareren.

Bestuurlijke lus
Het besluit volgt op een tussenuitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna 
vermeld als: Afdeling) van 26 mei 2021, nummer ECLI:N-
L:RVS:2021:1100, inzake het vaststellingsbesluit van 10 
oktober 2019. De Afdeling heeft in haar tussenuitspraak 
de gemeenteraad op grond van artikel 8:51d van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) opgedragen met inacht-
neming van de overwegingen van de Afdeling het door 
haar geconstateerde gebrek in het besluit van 10 oktober 
2019 te herstellen, zonder dat daarbij toepassing hoeft te 
worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb.

Wijzigingen van het bestemmingsplan
Door het herstelbesluit wordt, ter voldoening aan de 

bovengenoemde tussenuitspraak aan de op de locatie 
aanwezige supermarkt een onderbrekingstermijn van 
maximaal 12 maanden gegund, alvorens het gebruik als 
supermarkt van de locatie Emmerikseweg 1-5 te ’s-Hee-
renberg niet meer is toegestaan.  

Communicatie
U kunt het herstelbesluit en het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang 
van woensdag 29 september 2021 tot en met dinsdag 9 
november 2021 inzien bij de receptie van het gemeente-
huis, Bergvredestraat 10 te Didam. U kunt er elke werk-
dag terecht van 08.30 uur tot 12.30 uur en daarnaast op 
woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur. 

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen het herstelbesluit vanaf 
29 september 2021 tot en met 9 november 2021 beroep 
instellen. Het beroepschrift moet worden gericht aan: 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schort de werking van het her-
stelbesluit niet op. Degene die beroep instelt kan een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2021 
treedt in werking op 10 november 2021, tenzij voor deze 
datum een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het 
herstelbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Drieheuvelenweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KG; het plaat-

sen en gebruiken van een textielwasserette (ontvangen 
22-09-2021)

-  Lichtenhorststraat 15 te Didam, 6942 GS; het plaatsen 
van 2 dakkapellen (ontvangen 17-09-2021)

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 1b te Stokkum, 7039 AG; 
het realiseren van een doorbraak van de woonkamer 
naar de keuken (ontvangen 21-09-2021)

-  Sint Jansgildestraat te Beek, 7037; het kappen van 6 bo-
men (ontvangen 21-09-2021)

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
-  Bergvredestraat 7 te Didam, 6942 GK; het slopen van 

wanden van het hoofdgebouw en het verwijderen van 
asbest (verzonden 22-09-2021)

-  Doesburgseweg 21 te Didam, 6941 SK; het slopen van de 
veestal (verzonden 22-09-2021)

-  Kilderseweg 1 te Zeddam, 7038 BW; het verwijderen van 
asbest (verzonden 21-09-2021)

-  Latkampstraat 2 te ’s-Heerenberg, 7041 ZK; het verwij-
deren van asbest (verzonden 22-09-2021)

-  Noorder Markweg 7 a te Loerbeek, 7036 AL; het slopen 
van het schuurtje met asbestdak (verzonden 21-09-
2021)

-  Oude Doetinchemseweg 53 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het verwijderen van asbest en het slopen van de woning, 
kippenschuren en twee schuren (verzonden 22-09-2021)

Vaccineren zonder afspraak in Didam
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om je te laten vaccineren tegen corona? 
Op maandag 4 oktober kun je van 12.30 tot 19.30 uur een vaccinatie halen zonder 
afspraak.  Deze open inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie 
hebben gehad. 

Locatie: kantine Sporthal De Muizenberg, 
Lupinestraat 11 in Didam.

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 wordt meteen een af-
spraak voor de 2e prik voor je gemaakt. 
Deze vindt minimaal 4 weken na de 1e prik 
plaats.

Meer weten? 
Kijk voor alle informatie over de coronavac-
cinaties op www.ggdnog.nl.  



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.

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Parkweg 17 te Didam, 6942 PP; het plaatsen van een 

afdak/veranda (verzonden 22-09-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Meursweg 1d  te Didam, 6942; het nieuw bouwen van 

een woning (verzonden 20-09-2021). Rechtsmiddel : 
bezwaar

-  Grensstraat 12, 12a, 12b en 12c  te ’s-Heerenberg, 7041; het 
bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 
21-09-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Groenestraat 6a te ’s-Heerenberg, 7041 ZZ; het uitbrei-
den van de eerste verdieping op de bestaande aanbouw 
(verzonden 21-09-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Schepersweg 8 te Loerbeek, 7036 AJ; het uitbreiden van 
de woning aan de voorzijde (verzonden 22-09-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Slink 14 te Azewijn, 7045 BM; het bouwen van een wo-
ning (verzonden 23-09-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Torenstraat 8 te Didam, 6942 BG; het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie van de vrijstaande woning (ver-
zonden 20-09-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg


