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Even voorstellen: evenementencoördinator 
Lotte 
Het heeft lang geduurd maar het ziet er 
naar uit dat er in de zomer wellicht weer 
evenementen plaats gaan vinden! Daar-
om tijd om onze nieuwe evenementenco-
ordinator voor te stellen. Per maart 2021 
is Lotte Wijnands binnen de gemeente 
begonnen als evenementencoördinator. 
Lotte is het eerste aanspreekpunt voor alle 
verenigingen en inwoners van de gemeen-
te Montferland als het gaat om evenemen-
ten. Ook beheert zij de evenementenkalen-
der. Geef data voor evenementen tijdig 
aan haar door, want er staat al veel op het 
programma! 

Contactgegevens
Mocht u een evenementenvergunning 
aan willen vragen of heeft u een vraag, 
dan kunt u terecht op onze website: www.
monferland.info/evenementen, of neem 
contact op met Lotte via het mailadres: 
evenementen@montferland.info, of via 
het telefoonnummer: 0316-291324. 

Info materiaalverhuur 
De gemeente Montferland heeft diverse 
faciliteiten/ materialen die gehuurd kun-
nen worden tijdens evenementen. Denk 
hierbij aan dranghekken, vlaggenmasten, 
hesjes verkeersregelaar, podium, muziek-
koepel, containers en afvalknijpers. 
Indien u van genoemde facilitaire zaken 
gebruik wilt maken, kunt u het materialen-
formulier invullen op onze website. Heeft u 
hier een vraag over, neem dan contact op 
met Lotte. 

Enquête Evenementen
De gemeente Montferland stelt een nieu-
we evenementenvisie en een evenemen-
tenbeleid op. Het gaat hierbij om evene-
menten die voor het publiek toegankelijk 
zijn, zoals kermissen, carnavalsoptochten, 
festivals, circussen en sportevenementen. 

Voor onze nieuwe visie en beleid, zijn we 
heel benieuwd wat u als inwoner van de 
evenementen in Montferland vindt. Zou u 
ons daarom willen helpen door een enquê-
te in te vullen? Het neemt slechts 5 à 10 
minuten in beslag. Ga naar https://nl.sur-
veymonkey.com/r/evenementen-inwo-
ners of scan deze QR-code en vul de online 
enquête in:

Voor sportclubs: Masterclass Ledenbinding
Ledenbinding is tijdens corona belangrijker gebleken dan ooit tevoren. Maar le-
denbinding en -behoud is natuurlijk niet alleen actueel tijdens corona, maar ook 
na corona. Veel clubs stoppen heel veel energie in ledenwerving, maar leden lan-
ger behouden is ook een strategie om als club vitaal te blijven. Om sportclubs te 
ondersteunen om leden (langer) te binden organiseert Achterhoek in Beweging in 
samenwerking met welzijnsinstelling Welcom en de gemeente Montferland een 
online masterclass over ledenbinding.  

Het voortbestaan van elke club is uiteinde-
lijk afhankelijk van voldoende leden. De le-
den zijn de reden van het bestaan. Als club 
is het zaak om jullie huidige (en potentië-
le) leden in te laten zien wat jullie club te 
bieden heeft. Uit de Achterhoekse vereni-
gingscoronamonitor blijkt gelukkig dat in 
Montferland relatief veel leden tijdens de 
coronacrisis hun club trouw zijn gebleven. 
Zo bleek uit de monitor dat het gemid-
delde ledenaantal in Montferland slechts 
gering daalde van 234 in 2020 naar 231 in 
2021. 
Ondanks de relatief gunstige cijfers is het 
wel van belang om werk te blijven maken 
van ledenbinding. Hoe laat je als club aan 
jullie leden de meerwaarde van de club zien 
en wat kunnen jullie als sportclub doen 
om nieuwe leden te binden en bestaande 
leden te behouden? Het is iets waar veel 
clubs mee worstelen. Alles draait bij het 
oplossen van deze vraag om het vaststel-
len van het cadeau dat jullie de leden te 
bieden hebben. Als duidelijk is voor wie de 
activiteiten zijn, dan is het makkelijker om 
aan te sluiten bij de wensen van (nieuwe) 
leden.
In drie sessies gaat u samen met één of 
twee clubgenoten aan de slag hoe jullie 
meer leden aan jullie club kunnen binden. 
De online bijeenkomsten zijn op woensdag 
30 juni (19.30-21.30 uur), woensdag 8 sep-
tember (19.00-22.00 uur) en woensdag 6 
oktober (19.00-22.00 uur).

Inhoud masterclass en docent
Na de online Masterclass Ledenbinding 
hebben jullie keuzes gemaakt over welke 
richting jullie op gaan en zijn de eerste ech-
te stappen gezet om meer leden te behou-
den. Tijdens deze masterclass:
•  Gaat u aan de slag met kansen en knel-

punten van uw club;
•  Gaat u in gesprek met andere clubs die 

tegen vergelijkbare zaken aanlopen;

•  Leert u hoe u het aanbod van uw club af-
stemt op de wensen van uw doelgroep;

Silvia Bos verzorgt de trainingen. Silvia is 
een enthousiaste sport- en bewegingspro-
fessional, mentaal coach/begeleider en 
positiviteitscoach. Meer informatie vind je 
op www.silviaboscoaching.nl.  

Aanmelden
Het advies is om met 2 tot 3 personen per 
club deel te nemen. Zo is het voor jullie mo-
gelijk om er direct samen mee aan de slag 
te gaan binnen jullie club. Aanmelden voor 
deze masterclass gaat via de aanmeldlink 
in het artikel op www.montferland.info/
ledenbinding. Deelname is gratis.  Er zijn 
maar zes plekken voor clubs in de regio 
Achterhoek beschikbaar, dus meld jullie 
snel aan. De aanmeldingen gaan op volg-
orde van binnenkomst en vol is zoals altijd 
vol. Als blijkt dat er veel meer interesse 
dan beschikbare plekken zijn, dan gaan we 
werken met een wachtlijst. Op basis van 
deze wachtlijst gaat Achterhoek in Bewe-
ging deze Masterclass Ledenbinding op 
een later moment nog een keer in de regio 
aanbieden. Als jullie onverhoopt toch niet 
deel kunnen nemen, meld jullie dan vroeg-
tijdig af. Bij een no-show brengen we de 
deelnamekosten anders wel in rekening.

Meer informatie en individuele onder-
steuning
Voor meer informatie over de Masterclass 
Ledenbinding neemt u contact op met 
Dennis Weijers: d.weijers@montferland.
info of 0316-291327. Heeft u behoefte aan 
individueel advies over ledenbinding en 
-behoud voor jullie club? Guido Groendijk, 
verenigingsondersteuner bij Welcom, on-
dersteunt individuele vragen graag met 
advies en ondersteuning.  Hij is te bereiken 
via: g.groenendijk@welcommail.nl of 
06-23237100.
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TIPS IN JE HUIS

   Kies voor buitenzonwering. Je houdt de warmte 
buiten en je hoeft geen airco te kopen.

   Isoleer je huis: warm in de winter, koel in de zomer.

   Houd het koel in huis door in de avond en de vroege 
ochtend de ramen tegen elkaar open te zetten. 
Overdag houd je de ramen gesloten.

  Kies voor een groen dak. Veel koeler dan een gewoon 
dak, je houdt regenwater vast én je zorgt voor meer 
groen. 

TIPS IN JE TUIN

  Planten aan je gevel houden je huis koel. Denk aan 
klimplanten zoals clematis, roos en jasmijn.

  Zorg voor voldoende schaduw in je tuin door 
voldoende bomen, struiken en eventueel een 
begroeide pergola.

  Door minder tegels en meer groen in je tuin wordt 
je tuin echt koeler. En bij een plensbui kan het water 
ook sneller weg.

  Wees zuinig met water. Zoek een mooie zwemplek 
in plaats van een zwembad in je tuin te vullen. 
Op www.zwemwater.nl zie je waar je veilig kunt 
zwemmen.

De temperatuur stijgt. Dat lijkt misschien leuk, maar we krijgen er ook last van. Tijdens een hittegolf 

blijft het lang warm in huis, kwetsbare ouderen hebben last van hittestress en de natuur krijgt een klap. 

Met z’n allen kunnen we er wat aan doen. Bijvoorbeeld door te beginnen in en rondom je huis. 

Hoe warm krijg jij het deze zomer?

Meer tips? 

kijk op www.weetvanwater.nl

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Montferland.

Terugblik bijeenkomst Jong en politiek 
actief in Montferland op 10 juni
Donderdagavond 10 juni was er een bijeenkomst voor jongeren tot 35 jaar over 
jong en politiek actief in Montferland. Dit werd georganiseerd door de jonge 
raadsleden en fractievolgers: Remco Peters, Justin van Moll, Karlijn Looman, 
Merel Balduk, Chiel Polman en Mark Heebing. 

In Montferland vinden we het belangrijk 
dat iedereen mee kan doen. Dat betekent 
ook dat jongeren die geïnteresseerd zijn in 
de Montferlandse politiek, de kans moe-
ten krijgen om kennis te maken. De jonge 
raadsleden en fractievolgers in Montfer-
land trokken daarom gezamenlijk op om 
een nieuwe generatie jongeren de kans te 
bieden zich in te zetten voor Montferland. 

Tijdens de avond kwamen ook twee stel-
lingen aan bod. Deze stellingen leverden 
een goed gesprek met de deelnemers over 

belangrijke Montferlandse thema’s zoals 
woningbouw en budgetteren. 

De jonge raadsleden en fractievolgers heb-
ben met veel enthousiasme duidelijk ge-
maakt dat de lokale politiek een omgeving 
is waar je ook als jongere het verschil kunt 
maken. Voor de deelnemers was het een 
mooie gelegenheid om met leeftijdsgeno-
ten over lokale politiek te praten.  
‘Ik heb een goed beeld gekregen van de lo-
kale politiek’, aldus een van de deelnemers 
aan de bijeenkomst. 

Politieke avond Montferland
Oordeelsvormende sessies gemeenteraad op 24 juni vanaf 13.30 uur

Op 24 juni worden alleen oordeelsvormen-
de sessies gehouden door de raad. In een 
oordeelsvormende sessie vindt het debat 
plaats tussen raadsleden/fractievolgers 
onderling.

Agenda:
13.30 uur – 14.30 uur 
Raadsvoorstel locatie Integraal Kind Cen-
trum (brede school) Zeddamseweg 84 in 
’s-Heerenberg.
Ieder jaar wordt in het voorjaar door het 
college de Kadernota opgesteld en aan 
de raad aangeboden. De Kadernota bevat 
de kaders voor het opstellen van de pro-
grammabegroting voor het aankomende 
jaar en is hét moment voor de raadsleden 
om ambities te formuleren die het college 
gaat verwerken in de begroting. Met het 
vaststellen van de Kadernota 2022 - 2025 
wordt duidelijk hoeveel geld beschikbaar is 
en hoe er wordt omgegaan met financiële 
onzekerheden en wenselijke voorstellen. 
Het besluit van de Kadernota wordt ver-

werkt in de op te stellen Programmabegro-
ting 2022 – 2025 die in het najaar door de 
raad wordt vastgesteld.
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de be-
grotingscyclus 2020. De raad dient jaarlijks 
de jaarstukken van het voorgaande jaar 
vast te stellen. 
Op 24 juni bespreekt de raad de Kadernota 
en de jaarstukken 2020 in een oordeels-
vormende sessie vanaf 15.00 uur.

Volgende week zijn de fractievoorzitters 
op deze pagina aan het woord over de 
Kadernota. De oordeelsvormende ses-
sies worden live uitgezonden via internet: 
www.montferland.info/gemeenteraad en 
blijven daarna beschikbaar om te kunnen 
raadplegen.
Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda en de vergader-
stukken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de griffie: griffie@montferland.info of via 
0316 - 291378

V.l.n.r. Remco Peters, Justin van Moll, Chiel Polman, Mark Heebing en Merel Balduk .



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

Ter inzage legging ontwerp Transitievisie Warmte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met in-
gang van 7 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt het 
ontwerp ‘Transitievisie Warmte’. Het ontwerp Transitievi-
sie Warmte is vanaf bovengenoemde datum digitaal te 
raadplegen via www.montferland.info/duurzaam-wonen 
Daarnaast kunt u de ontwerpvisie op afspraak ook fysiek 
inkijken op het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Di-
dam) of op de locatie Gouden Handen (Emmerikseweg 17 
te ’s-Heerenberg).
De gemeente Montferland werkt samen met haar in-
woners, bedrijven en andere organisaties al jaren aan 
de energietransitie. In 2021 moeten alle gemeenten een 
Transitievisie Warmte vaststellen waarin wordt vastge-
legd hoe de gemeente de komende jaren aan de slag wil 
gaan met de warmtetransitie. In de Montferlandse ont-
werpvisie wordt ingezet op twee aanpakken: de doelgroe-
penaanpak en de gebiedsaanpak. De doelgroepenaanpak 
is de basisaanpak voor de hele gemeente en richt zich op 
het realiseren van energiebesparende maatregelen. Met 
de gebiedsaanpak wordt in een aantal wijken gericht ge-

start met een verkenning naar duurzame warmteopties 
als alternatief voor aardgas. De Bloemenbuurt (Didam), 
Didam-Noord en ’s-Heerenberg-Oost worden in de ont-
werpvisie als kansrijk aangemerkt om vóór 2030 aan de 
slag te gaan met een gebiedsaanpak. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg te Kilder, 7035; het bouwen van een 

woning (ontvangen 07-06-2021)
-  Greffelkampseweg 52 a te Didam, 6941 RL; het bouwen 

van een schuur met overkapping (ontvangen 07-06-
2021)

-  Kerkweg 11 te Zeddam, 7038 CE; het verbouwen (ver-
duurzamen) van het woonhuis (ontvangen 04-06-
2021)

-  Langestraat te Braamt (kadastraal perceelnr. ZD-
M02H2549) 7047; het realiseren van een gebouw ten 
behoeve van de nutsvoorzieningen (ontvangen 09-06-
2021)

-  Langestraat 25 te Braamt, 7047 AN; het bouwen van 
een woning (ontvangen 09-06-2021)

-  Sint Martinusstraat 22 te Beek, 7037 AB; het restaure-

ren en verstevigen van het huidige platte dak (ontvan-
gen 06-06-2021)

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
-  Beekseweg 65 te Didam, 6942 NW; het (gedeeltelijk) 

slopen van de woning en verwijderen van asbest (ver-
zonden 08-06-2021)

-  Begoniastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32 te Didam, 6942 XE en Tulpenstraat 13, 15, 17, 
19, 21, 23 te Didam, 6942 XM; het verwijderen van as-
best (verzonden 08-06-2021)

-  Eltenseweg 20 te Beek, 7037 CL; het verwijderen van 
asbest (verzonden 08-06-2021)

-  Geraniumstraat 23 te Didam, 6942 XG; het verwijderen 
van asbest (verzonden 08-06-2021)

-  Goudsbloemstraat 21 A te Didam, 6942 XB; het verwij-
deren van asbest (verzonden 08-06-2021)

Koninklijke Onderscheiding
Op donderdag 10 juni om 19.30 uur vond op het voetbalveld van Kilder een uitrei-
king plaats van een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Peter de Baat 
van de gemeente Montferland. De heer Gerard Klaassen werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Gerard Klaassen heeft zich ongelofelijk 
verdienstelijk gemaakt voor de Sportver-
eniging in Kilder. Hij is 58 jaar lid van de 
vereniging, speelde maar liefst vanaf zijn 
zestiende in het eerste elftal,  en sinds 1975 
actief als vrijwilliger in de breedste zin van 
het woord. Van jeugdleider en trainer, tot 
het organiseren van toernooien, voetbal-
kampen etc.. Hij regelt immer alles tot in 
de puntjes en weet altijd veel anderen ook 
te enthousiasmeren ook hun steentje bij te 
dragen. 
Ook heeft hij een lange tijd leiding gegeven 
aan de spelregelwedstrijden. Een team 
van 6 junior spelers werden door de heer 
Klaassen klaar gestoomd voor een eerste 
regionale- en later landelijke wedstrijden 
spelregelkennis. In de regio heeft hij hier 7 
jaar achtereen met Kilderse jeugdspelers 

de Viziercup gewonnen en in 1982 zelfs Ne-
derlands kampioen met in de jury Hans van 
Breukelen. 
Op 21 jarige leeftijd werd Gerard bestuurslid 
(met name voor de jeugdafdeling), wed-
strijdsecretaris, consul en jeugdsecretaris. 
Op zaterdagen is Gerard op het veld van 
7.00 tot 17.00 uur. Ook had hij een ongelo-
felijk goede band met de vele ouders van 
de jeugdspelers. Alles was bespreekbaar; 
hij is immers oplossingsgericht. 
De heer Klaassen is een vrijwilliger puur 
sang. Gerard is iemand met een hart van 
goud en is het ook daarom dat burge-
meester Peter de Baat met heel veel ple-
zier tegen hem mocht zeggen dat het Zijne 
Majesteit de Koning heeft behaagd hem 
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

KIEK UUT Online talkshow 
voor ondernemers
Donderdag 17 juni a.s. organiseren de gemeente Montferland en Platform Veilig 
Ondernemen Oost-Nederland voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. 
Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het 
bedrijfsleven. Burgemeester Peter de Baat gaat vanuit het gemeentehuis onder 
leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een loka-
le ondernemer, Paul van der Weiden, expert van Het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.

Misdaad in de gemeente
De onderwereld is steeds vaker op zoek 
naar mogelijkheden gebruik te maken van 
diensten en faciliteiten van de bovenwe-
reld. Op een faire manier zakendoen staat 
onder druk, oneerlijke concurrentie is het 
gevolg. De leidraad in het tafelgesprek is 
om aan de hand van (lokale) voorbeelden 
te zien wat in bestuurlijke, strafrechtelijke 
en praktische zin heeft plaatsgevonden en 
welke consequenties een en ander heeft 
gehad voor ondernemers. Nog belangrij-
ker is de vraag hoe deze inmenging van de 
georganiseerde misdaad en de gevolgen 
voor onze maatschappij kan worden voor-
komen.

Kijk jij ook?
De online talkshow KIEK UUT richt zich op 
alle ondernemers uit de gemeente Mont-

ferland.  Deelname is gratis. Meld direct aan 
via: https://www.pvo-oostnederland.nl/
agenda/online-talkshow-kiek-uut-mont-
ferland-2/ of scan de QR code. Kort voor 
de talkshow ontvangt u een e-mail met de 
link om de uitzending live te kunnen vol-
gen. Donderdag 17 juni, aanvang 19.30 uur.

De talkshow is na afloop van de uitzending 
online terug te kijken.



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  -  ve r vo lg
-  Kardinaal de Jonglaan 24 te Didam, 6942 DD; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 08-06-2021)
-  Korte Spruit 1 te Didam, 6942 ZH; het saneren van as-

best (verzonden 04-06-2021)
-  Langestraat 33 te Braamt, 7047 CE; het slopen van bij-

gebouwen en verwijderen van asbest (verzonden 04-
06-2021)

-  Luijnhorststraat 9 te Didam, 6941 RD; het saneren van 
een asbest schuur en het dakbeschot van de woning 
(verzonden 08-06-2021)

-  Oldegoorweg 6 te Didam, 6942 PC; het verwijderen van 
asbest (verzonden 08-06-2021)

-  Ompertsestraat 13 te Azewijn, 7045 AJ; het slopen van 
een varkensstal en verwijderen van asbest (verzonden 
08-06-2021)

-  Ralandstraat 31 te Didam, 6942 DE; het verwijderen 
van asbest (verzonden 08-06-2021)

-  Ravenstraat 9 a te Didam, 6942 NJ; het slopen van een 
schuur en verwijderen van asbest (verzonden 08-06-
2021)

-  Zonnebloemstraat 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51 en 53 te Didam, 6942 WV; het verwijderen 
van asbest (verzonden 08-06-2021)

Aanvaarding melding brandveilig gebruik 
-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het mel-

den van brandveilig gebruik (verzonden 08-06-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  de Braak 2 te Didam, 6942 NG; het renoveren van de 

bestaande stal + gedeeltelijke herbouw andere be-
staande stal (verzonden 09-06-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Onderlangs 9 te Braamt, 7047 CR; het plaatsen van een 
grondopstelling voor zonnepanelen (verzonden 09-
06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Bentemmerstraat 13 te Didam, 6942 EZ; het deels ver-

vangen van de gevelpanelen, het uitbreiden van de 
bestaande 2 overdekte wasboxen aan de achtergevel 
naar 3 wasboxen en een  techniekcontainer (verzonden 
09-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Tijdelijk verleende omgevingsvergunning
-  Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het uitbreiden van tij-

delijke extra ruimte voor campingplaatsen (verzonden 
08-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Brummelhof 24 te Azewijn, 7045 AB; het bouwen van 

een houten schuur met overkapping (verzonden 10-06-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Greffelkampseweg 58A te Didam, 6941 RM; het bou-
wen van twee veldschuren (verzonden 04-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Groenestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het uitbou-
wen van de achtergevel op verdiepingsnivo (verzonden 
08-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkweg 13 te Zeddam, 7038 CE; het vergroten van de 
woning middels een dakopbouw (verzonden 09-06-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Mariastraat 2b te Braamt, 7047; het oprichten van een 
woning (verzonden 04-06-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Waverlo 1, 2, 3, 5 ,7 en 10  te Didam, 6942 RG; het wijzi-
gen van de brandscheidingen op de begane grond, en 
het plaatsen van reclame (verzonden 04-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
Onherroepelijk: Bodemkwaliteitskaart en Nota  
bodembeheer 2021 gemeente Montferland
De ‘Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2021’ is 
vastgelegd in het Project SOBO 11396 van Lievense Milieu 
BV. 
De nota en kaart voor de regio Achterhoek is opgesteld 
voor het grondgebied van de gemeenten Aalten, Berkel-
land, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. 
In deze nota staat beschreven welke mogelijkheden er zijn 
voor het toepassen en hergebruiken van grond en bag-
gerspecie. De nota bodembeheer geeft regels en richtlij-
nen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten 
of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet hou-
den met de kwaliteit van de bodem. Deze nota bodem-
beheer is bedoeld voor professionele partijen. De kaart en 
nota kunt u raadplegen op www.odachterhoek.nl.

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 Truisweg 7 te Didam.
De melding betreft het houden van meer dieren. Er komen 
60 stuks melkvee en 14 stuks jongvee bij (milieu).
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Besluit op verzoek gelijkwaardige voorziening 
(milieu)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt het besluit op het verzoek om de plaatsing van 
een (gedeeltelijk) tweedehands mestsilo toe te staan als 
gelijkwaardige voorziening. De mestsilo wordt geplaatst 
aan de Frieslandweg 9a te Didam.

Inzagetermijn: 6 weken
Rechtsmiddel: Bezwaar. Naar het college van burgemees-
ter en wethouders van Montferland, postbus 47, 6940 BA, 
Didam.
Verzoek om een voorlopige voorziening: bij de voorzienin-
genrechter 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.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

R. Hamoeda 
Mahmoed
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