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Veertig maal ‘Goud’ in ’s-Heerenberg 
Afgelopen week ontving burgemees-
ter Harry de Vries maar liefst 40 Gouden 
bruidsparen in ’s-Heerenberg om hen per-
soonlijk te feliciteren. Het werd een ge-
zellige bijeenkomst waar burgemeester 
De Vries met velen heeft kennisgemaakt 
en waar samen werd genoten van fijne 

muziek en een hapje en drankje. Zowel de 
Gouden echtparen als de burgemeester 
genoten zichtbaar van het samenzijn. De 
burgemeester ziet uit naar eenzelfde bij-
eenkomst volgende maand maar dan in 
Didam!

Er zijn weer bladkorven!  
U kunt uw bladafval afkomstig van gemeentebomen gratis kwijt op ongeveer 125 
plaatsen.

Binnenkort worden er verspreid over de 
gemeente Montferland ongeveer 125 blad-
korven geplaatst. Dit zijn speciale tijdelijke 
korven waarin u het bladafval gratis kunt 
deponeren. Nagenoeg alle kernen zijn 
voorzien (gebieden buiten de bebouwde 
kom niet, bewoners daar composteren 
veelal, want dat kan natuurlijk ook). Naast 
de geplaatste bladkorven worden er geen 
extra bladkorven meer geplaatst.

Heeft u hinder van blad van een gemeen-
telijke boom? Dan mag u dit in de bladkor-
ven deponeren. Ander (groen)afval, zoals 
takken, hoort niet in de bladkorven thuis. 
De bladkorven worden regelmatig geleegd. 
Na de bladperiode (vlak voor de kerst) 
worden de bladkorven weer weggehaald 
tot volgend jaar. Afhankelijk van de weer-
sinvloeden zullen de korven begin oktober 
op hun plaats staan. Met de komst van de 
herfst kunnen mensen overlast ervaren 
van de vallende bladeren, dit is helaas niet 
te voorkomen.

Voor het gebruik van de bladkorven gelden 
de volgende regels:
•  Het betreft bladkorven voor openbare 

ruimte (niet voor blad van privé bomen 

en tuinafval). 
•  De bladkorven worden op vaste locaties 

geplaatst.
•  Bij verkeerd gebruik, wordt de korf ver-

wijderd en niet teruggeplaatst.
•  Tijdens de bladperiode zijn er bladroutes 

voor de veegmachines.

Tip: composteren kan natuurlijk ook!
U kunt blad natuurlijk ook composteren. 
Wie bladeren composteert op een com-
posthoop in de tuin kan ze later weer ge-
bruiken als voedingstof voor gras, planten 
en struiken. Of beter nog, laat bladeren 
in uw borders en tussen heesters gewoon 
liggen: afgevallen bladeren in de tuin vor-
men in de winter een bodembedekking die 
planten, kleinere dieren en micro-organis-
men beschermt. In het voorjaar en de zo-
mer ontstaat hierdoor een ‘mulchlaag’ die 
water langer vasthoudt en onkruidgroei te-
gengaat. Micro-organismen verbeteren de 
bodemstructuur, waardoor planten beter 
groeien.

Locaties van de bladkorven
Een overzicht van de locaties van de blad-
korven vindt u op www.montferland.info/
bladkorven. 

Zelf uw woning ontwerpen en bouwen?
Montferland is een gemeente met karakter en bruist o.a. door bouwactiviteiten. 
Binnenkort worden er 7 gemeentelijke woningbouwkavels uitgegeven. Op een wo-
ningbouwkavel kunt u zelf uw woning (laten) bouwen. 

Kaveluitgifte Kerkwijk fase 5 e.v. te 
Didam
Aan de zuidzijde van Didam wordt de 
woonwijk Kerkwijk ontwikkeld. De wijk be-
staat uit vrijstaande, half vrijstaande en 
rijwoningen.  
De uitgifte betreft 5 kavels voor de bouw 
van een vrijstaande woning van ca. 333 m² 
tot ca. 620 m². Voor meer informatie over 
de ligging van de kavels kijk op www.mont-
ferland.info/woningbouwkavelkaart.
De verkoopprijs voor de kavels 5 en 8 be-
draagt € 251,50 per m² excl. BTW en voor 
de kavels 25, 26 en 99 bedraagt de ver-
koopprijs € 231,- per m² excl. BTW.
Meer info: www.montferland.info/bouwe-
ninkerkwijk

Kaveluitgifte Meester Vermeulenstraat 
in Loerbeek
Loerbeek is één van de twaalf kernen van 
de gemeente Montferland en heeft circa 
500 inwoners. Loerbeek is een lintdorp ge-
legen aan de doorgaande weg tussen Doe-
tinchem en Beek. 
De uitgifte betreft 2 kavels bestemd voor 
de bouw van een half vrijstaande woning 
van ca. 343 m² en 322 m². Voor meer infor-
matie over de ligging van de kavels kijk op 
www.montferland.info/woningbouwka-
velkaart. 

De verkoopprijs bedraagt € 231,- per m² 
excl. BTW.
Meer info: www.montferland.info/bouwe-
ninloerbeek

Heeft u interesse? Schrijf u dan in!
De inschrijftermijn loopt van 12 oktober 
2021 tot en met 8 november 2021. Inschrijf-
formulieren die na deze datum binnenko-
men worden terzijde gelegd. Let op! Voor 
deze kavels is in de koopovereenkomst een 
zelfbewoningsplicht van 3 jaar opgeno-
men. Let op! Voor de kaveluitgifte Kerkwijk 
Didam is er een inschrijfformulier voor de 
kavels 5 en 8 en een inschrijfformulier voor 
de kavels 25, 26 en 99. Wilt u zich voor alle 
kavels inschrijven dan moet u 2 inschrijffor-
mulieren invullen en inleveren.

Meer informatie
Alle informatie kunt u vinden op bovenge-
noemde websites. Daarnaast is het even-
eens vanaf 12 oktober 2021 beschikbaar bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis in 
Didam.   

Loting bij uitgifte 
Bij meerdere aanmeldingen vindt de uitgif-
te plaats door middel van verloting. U ont-
vangt hiervoor na de inschrijftermijn een 
uitnodiging. 

Bladkorf correct gevuld alleen blad afkom-
stig van gemeente bomen.

Bladkorf verkeerd gebruikt. Deze is gevuld 
met ander groen afval zoals snoeihout af-
komstig uit particuliere tuinen.

x



  Senior Beleidsmedewerker Z org en Welzijn/P 

 
 
Onze organisatie 
Met ongeveer 330 
medewerkers, verdeeld over 
8 afdelingen, werken we aan 
een prettige en veilige 
leefomgeving voor onze ruim 
35.000 inwoners. 
Openbare Werken is één van 
onze 8 afdelingen. Bij het 
cluster Buitendienst is op dit 
moment 62 FTE werkzaam. 
 
 
 
Informatie  
Voor meer informatie over de 
functie kun je contact 
opnemen met Sabine 
Huntink.  
 
Voor vragen over de 
procedure kun je contact 
opnemen met Miranda 
Legters-Luijmes.  
 
Allen zijn bereikbaar via 
telefoonnummer  
(0316) 291 391. 
 
 
 
Solliciteren? 
Wij ontvangen je motivatie 
met CV graag via 
www.werkeningelderland.nl  
 
 
Je kunt reageren tot en met 
dinsdag 19 oktober 2021. 
 
Deze vacature wordt 
gelijktijdig in- en extern 
geplaatst. Bij gebleken 
geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 
 
 
 
Een antecedentenonderzoek 
kan deel uitmaken van de 
procedure. 
 
 

 

Vakman groen/begeleider 
Openbare Werken, Buitendienst 

 (36 uur per week) 
 

 
 

Ben jij de bevlogen begeleider met groene vingers? Wil jij in 
teamverband de openbare ruimte onderhouden? 

 Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Wat ga je doen? 
De buitendienst van de afdeling openbare werken is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het onderhoud in de openbare ruimte, van kleinschalig 
onderhoud als gevolg van meldingen tot het planmatig uitvoering geven aan 
voornamelijk onderhoud van het openbaar groen. Een gedeelte van het 
groenonderhoud wordt verzorgd door collega’s met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
Om deze collega’s maximaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun 
werk, zijn wij op zoek naar een vakbekwaam hovenier met uitstekende 
sociale vaardigheden. 
Met je eigen wijkteam organiseer je, vanuit een niet hiërarchische positie, 
werkzaamheden in je eigen wijk, te denken valt aan schoffelen, snoeien, het 
ruimen van blad- en zwerfvuil, etc.  
We organiseren het werk zoveel mogelijk in de wijk. Hier breng je dus 
grotendeels je dag door. 
Je werkt mee, brengt kennis en ervaring over, hebt een oor- en oogfunctie 
in de wijk, voor zowel inwoners als je collega’s en ziet toe op 
veiligheidsvoorschriften tijdens het werk. Door jouw motiverende coaching 
en begeleiding help jij je collega’s goed op weg! 
 
 
 
Wat breng je mee? 
Je bent een creatieve, inspirerende collega met aantoonbare affiniteit met en 
kennis van mensen met een arbeidsbeperking. In deze functie is het 
belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en je je kunt inleven in 
verschillende type mensen met verschillende achtergronden. 
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent bereid 
het eerste aanspreekpunt in de wijk te zijn. 
Je beschikt minimaal over een mbo 4 opleiding richting groenvoorziening. 
Aanvullende opleidingen/trainingen in de richting werkbegeleiding is een pré. 
Verder heb je een BE-rijbewijs of bent bereid deze op korte termijn te 
behalen. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. 
 
 
 
Wat bieden wij? 

 Een afwisselende en uitdagende baan met voldoende mogelijkheden 
je kwaliteiten te ontwikkelen;  

 Salaris van maximaal € 2.765,00 bruto per maand (salarisschaal 5, 
peildatum 1-10-2020); 

 Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, bij goed functioneren behoort 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden;  

 Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand; 
 Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof. 

 

 
 
  
 

Maand van de 
ontmoeting

OKTOBER 2021

Stadskamer ‘s-Heerenberg 

Dorpskamer Didam
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Willem van de Berghstraat 1 (Jongerencentrum Finally)

Raadhuisstraat 3

SAMEN EEN BAKKIE DOEN

Maandag: 13.00 – 16.00 uur 
Dinsdag: 9.00 – 12.00 uur
Donderdag: 13.00 – 16.00 uur

Maandag: 9.00 – 12.00 uur
Dinsdag: 12.00 – 15.00 uur 
Donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Vaccineren zonder afspraak in ’s-Heerenberg
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om je te laten vaccineren tegen corona? 
Op dinsdag 19 oktober is het weer mogelijk om van 11.00 tot 19.30 uur een vacci-
natie te halen zonder afspraak. Dit moment is zowel voor de 1e als de 2e prik. Ook 
een 3e prik is mogelijk, maar alleen op vertoon van een uitnodigingsbrief van een 
medisch specialist.

Locatie: Laco Sportcentrum, Oude Doetin-
chemseweg 43 in ’s-Heerenberg.

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 bij 18 jaar en ouder. Als je jonger bent 
dan 18 jaar, dan vindt de 2e prik minimaal 3 
weken na de 1e prik plaats. 

Meer weten? Kijk voor alle informatie over 
de coronavaccinaties op www.ggdnog.nl.  

Inspiratiesessie: Veelzijdig in Beweging!
Minder blessures, betere prestaties, meer creativiteit en meer beweegplezier voor 
iedereen! Dat wil toch iedere sporter, trainer en bestuurder binnen elke club. Wil 
je weten hoe je daar écht werk van maakt? Geef je dan op voor de inspiratieses-
sie Veelzijdig in Beweging!  op dinsdagavond 19 oktober van 19.15 tot 22.00 uur in 
Turn- en Sportcentrum in Didam.

Open Club De Nevelhorst, Athletic Skills 
Company, Achterhoek Younited en de ge-
meente Montferland organiseren de inspi-
ratiesessie Veelzijdig in Beweging!. In deze 
inspiratiesessie maak je verder kennis met 
de theorie én praktijk achter het Athletic 
Skills Model (ASM). In het tweede gedeel-
te van de inspiratiesessie ga je tijdens de 
praktijk zelf aan de slag met de theorie van 
het ASM model. De avond sluiten we af 
met een kennismaking met het Sport Cross 
programma van Achterhoek Younited.
Deze inspiratiesessie is interessant voor 
(assistent) trainers, begeleiders, vrijwilli-
gers en bestuurders van sportclubs. Ook 
andere geïnteresseerden in sport en be-

wegen, zoals fysiotherapeuten en (gym)
docenten zijn van harte welkom. Voor deze 
inspiratiesessie is geen vooropleiding ver-
eist. 

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan de inspiratiesessie Veel-
zijdig in Beweging! is gratis. Voor deze in-
spiratiesessie zijn maximaal 30 plekken 
beschikbaar, dus meld je snel aan via www.
montferland.info/inspiratiesessie 

Neem voor meer informatie over deze sessie 
contact op met Dennis Weijers, beleidsme-
dewerker gezonde leefstijl: d.weijers@
montferland.info of 06-13341293.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Driekoningen 50 te ’s-Heerenberg, 7041 HZ; het bou-

wen van een bungalow (ontvangen 05-10-2021)
-  De Klomp 26 te ’s-Heerenberg, 7041 TB; het kappen van 

een boom (ontvangen 06-10-2021)
-  Langestraat 20g te Braamt, 7047 AP; het kappen van 

een boom (ontvangen 05-10-2021)
-  Oude Doetinchemseweg 53 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 

het oprichten van een vrijstaande woning (ontvangen 
07-10-2021)

-  Wehlseweg 36 te Didam, 6941 DM; het plaatsen van een 
mobiele paneelwand (scheidingswand) en een nieuwe 
buitendeur in gevel (ontvangen 01-10-2021)

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 Peppel 4 te Didam, 6941 XR; het verwijderen van as-

best (verzonden 05-10-2021)
-  Doetinchemseweg 19 te Loerbeek, 7036 AE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 07-10-2021)
-  Gildebongerd 4 te Zeddam, 7038 DE; het verwijderen 

van asbest (verzonden 05-10-2021)
-  Maalstoel 1, 3, 5 en 7 te Didam, 6942 ZP; het verwijderen 

van asbest (verzonden 06-10-2021)
-  Maalstoel 2, 6, 8, 10 en 12  te Didam, 6942 ZP; het verwij-

deren van asbest (verzonden 06-10-2021)
-  Maalstoel 9, 11, 13, 15, 17 en 19 Didam, 6942 ZP; het verwij-

deren van asbest (verzonden 06-10-2021)
-  Petuniastraat 11 te Didam, 6942 WR; het verwijderen van 

asbest (verzonden 07-10-2021)
-  Sint Jansgildestraat 30 te Beek, 7037 DM; het verwijde-

ren van asbest golfplaten van het dak (verzonden 04-
10-2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Stadswal 19 t/m 49 (oneven) te ’s-Heerenberg, 7041; het 

ombouwen van het bestaande Rabobank gebouw naar 
appartementen (verzonden 06-10-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Geer 4 te ’s-Heerenberg, 7041 JX; het uitbreiden van 

de woning (verzonden 30-09-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Diekmansweide 13 te ’s-Heerenberg, 7041 HC; het reali-
seren van een bijbehorend bouwwerk (verzonden 06-10-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lange Heg 15 te Stokkum, 7039 CA; het plaatsen van een 
houten omheining om de wei (verzonden 06-10-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap
-  Het vellen van 16 essen ivm zware aantasting essen-

taksterfte, Emmerikseweg ‘s-Heerenberg (datum 6-10-
2021) 

-  Het vellen van 1 dode eik, Vinkwijk te Zeddam (datum 
1-10-2021)

-  Het vellen van 1 prunus, Burgemeester Kronenburghlaan 

nabij 2a (datum 7-10-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
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 omgevingsvergunningen, afgegeven bij 
besluit van 15 februari 2005, 7 september 2010, 29 mei 
2012 en 8 mei 2020 door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Montferland, conform verzoek van 4 
juni 2021 in te trekken (verzonden 01-10-2021).

Voor: een tankstation voor vloeibare brandstoffen en 
LPG met carshop, garageherstelinrichting voor motor-
voertuigen, autowasplaats en verkoop motorvoertuigen

Locatie: Bentemmerstraat 11-13 te Didam, 6942 EZ.

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 voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arn-
hem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

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.

Politieke Avond Montferland
Op 14 oktober vanaf 19.00 uur wordt de 
raadsavond gehouden in de raadzaal, 
locatie Gouden Handen in ’s-Heeren-
berg (Emmerikseweg 17).

De gemeenteraad zal op donderdag 4 no-
vember de programmabegroting 2022 
behandelen. Ter voorbereiding op de 
vaststelling van de begroting heeft er een 
beeldvormende sessie plaatsgevonden en 
op 14 oktober wordt er een oordeelsvor-
mende sessie gehouden over de begroting 
van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
U vindt alle informatie over de begroting 
op de Begrotingswebsite: 
www.montferland.info 

De raadsvergadering begint om 21.00 uur.
De concept agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken

5. Hamerstukken
5.1 Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
5.2  Vaststelling Reglement van Orde ge-

meente Montferland najaar 2021
5.3  Raadsvoorstel Deelname Landelijk 

Ontwikkelfonds
5.4  Raadsvoorstel verzoek tot kapitaal-

versterking Alliander
5.5  Raadvoorstel bestemmingsplan 

Braamtseweg 14 Kilder en Ompertse-
straat 13 Azewijn

5.6  Beleidsplan schuldhulpverlening 
2020-2024

6. Bespreekstukken
6.1  Bestemmingsplan Didam, Kerkepad 1
6.2   Raadsvoorstel (ontwerp) Verklaring 

van geen bedenkingen wooneenhe-
den Kollenburgweg 4-6 Didam

6.3   Bestemmingsplan Didam, herontwik-
keling Schoolstraat e.o.

7.  Moties zonder raadsvoorstel
8.  Sluiting

De oordeelsvormende sessie en de raads-
vergadering kunt u live volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad. 
Ook treft u hier de actuele agenda en de 
vergaderstukken aan. De publieke tribune 
is weer open. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de griffie: griffie@montferland.info of via 
0316-291378.


