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Braamtse Molen ontvangt cheque van €25.000 
Wethouder Monumenten, Jan van Halteren, overhandigde op 19 oktober een 
cheque t.w.v. €25.000 aan de heer en mevrouw Wezendonk, eigenaren van de 
Braamtse Molen, ook wel bekend als de Koenders Möl. De 165 jaar oude molen 
wordt namelijk gerestaureerd. Met dit geldbedrag draagt de gemeente bij aan het 
behoud van historische gebouwen in de gemeente.

‘We vinden het belangrijk dat de Koen-
ders Möl blijft bestaan. Het is een van de 
weinige molens die nog overeind staat en 
bovendien een Rijksmonument. Hoewel 
dit bedrag niet genoeg is voor de volledige 
renovatie, hopen we meneer en mevrouw 
Wezendonk hiermee goed op weg te hel-
pen om de molen weer in zijn oude staat 
te herstellen’, spreekt Wethouder Jan van 
Halteren na overhandiging van de cheque. 

De kop erop
Mevrouw Wezendonk staat, samen met 
haar man en kleindochter, trots voor de 
molen; ‘Volgende week gaat de kop weer 

op de molen. Hij staat nu aan de grond om 
gerestaureerd te worden. We hopen dat we 
dit jaar ook de wieken er weer aan kunnen 
maken. Met deze €25.000 vullen we de 
restauratie-pot weer aan. In totaal is er 
zo’n half miljoen euro nodig om de monu-
mentale molen weer helemaal te herstel-
len, dus alle beetjes helpen!’. 

‘We zijn blij dat Hans Hakvoort (links op de 
foto) zich hard maakt voor het herstel van 
de molen, hij helpt aan alle kanten met het 
binnenhalen van subsidies, daar zijn we 
dankbaar voor’, vult Meneer Wezendonk 
aan.

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/bouweninkerkwijk

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/bouweninloerbeek

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 Di-
dam 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. 

Bescherm jezelf en anderen met een 
vaccinatie! 
Uitnodiging voor vaccinaties 
Meisjes uit verschillende geboortejaren 
worden binnenkort uitgenodigd voor een 
HPV-vaccinatie, dit kan ook gaan om een 
herhalingsuitnodiging. Daarnaast worden 
er in verschillende tijdsblokken inhaalvac-
cinaties gegeven: DTP-BMR, MEN-ACWY 
en andere reguliere RVP-vaccinaties. 
Er worden géén vaccinaties tegen COVID 
gegeven tijdens deze ronde. 

Waar en wanneer? 
De vaccinatie HPV wordt gegeven op 2 no-
vember van 10.30 uur-16.45 uur. 
Adres: Sportzaal ’t Raland, Reinskamp 2 
in Didam. GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voert de vaccinaties uit. 

Waarom ook alweer? 
Een vaccinatie beschermt tegen ernstige 
en besmettelijke infectieziektes. Veel van 
deze ziektes kennen we nu bijna niet meer. 

Met een vaccinatie bescherm je niet alleen 
jezelf, maar ook anderen. Bijvoorbeeld ern-
stig zieken en baby’s die (nog) niet gevac-
cineerd kunnen worden. Zo zorgen we er 
samen voor dat infectieziekten geen kans 
krijgen in Nederland. 

Meer informatie 
Heb je vragen of wil je meer informatie over 
vaccineren? Betrouwbare informatie over 
vaccineren en de afzonderlijke vaccinaties 
vind je op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
Of kijk op onze website https://www.ggd-
nog.nl/kind-en-opvoeden/vaccinaties. 
Voor vragen over vaccinaties van kinderen 
van 0-4 jaar kun je terecht bij Yunio jeugd-
gezondheidszorg. 

Vaccinatie gemist 
Ben je nog geen 18 jaar, heb je een vaccina-
tie gemist en wil je die alsnog halen? Neem 
dan contact op met de GGD.



Regionale Energiestrategie (RES) 
vastgesteld 
Op 14 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Montferland de Regionale Ener-
giestrategie (RES) 1.0 unaniem vastgesteld. In de RES staat dat de regio 1,35 TWh 
aan duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie wil opwekken in 2030, 
waarvan 0,35 TWh middels zon op dak. De RES-regio Achterhoek levert hiermee 
een bijdrage aan het klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities. 

De RES Achterhoek
De samenwerkende gemeenten in de 
RES-regio Achterhoek zien de Regionale 
Energiestrategie als een kans om concrete 
stappen te zetten binnen de energietran-
sitie. Wethouder Jan van Halteren vertelt: 
‘Hier wordt binnen de regio al jaren aan 
gewerkt. Voor de gemeente Montferland is 
de RES dan ook een belangrijk instrument 
waar het bestaande, gemeentelijke ener-
gie- en klimaatbeleid in is verankerd.’ Met 
name het gemeentelijke afwegingskader 
voor grootschalige duurzame energie is be-
langrijke input geweest voor de RES. 

Ruimte voor duurzame energie
Samen met inwoners, bedrijven en instel-
lingen werkt de gemeente aan een duurza-
me energiehuishouding voor de toekomst. 
Naast energie besparen moeten we ook 
zelf onze energie duurzaam gaan opwek-
ken, maar waar en onder welke voorwaar-
den? Dat is precies waar het gemeentelij-
ke afwegingskader over gaat. Wethouder 
Jan van Halteren legt uit waarom het af-
wegingskader belangrijk is: ‘Binnen onze 
mooie gemeente willen we niet zo maar 
overal nieuwe windturbines en zonnevel-
den toestaan. Tegelijkertijd moeten we wel 
aan onze duurzaamheidsdoelstellingen 
kunnen voldoen en daar is naast energie-
besparing ook opwekking van duurzame 
energie voor nodig. Met het afwegings-
kader hebben we duidelijkheid gecreëerd 
voor onze inwoners en voor toekomstige 
initiatiefnemers over wat er wel en niet 
mogelijk is en welke voorwaarden we han-
teren.’

Vervolg: lokale versnelling
In de RES 1.0 is de mogelijke verdeling van 
zon en wind op hoofdlijnen vastgelegd. 
Daarmee hebben we regionaal de koers 

voor de komende jaren bepaald. Bij de uit-
voering zijn voornamelijk de gemeenten 
aan zet, in nauwe samenspraak met hun 
inwoners. Concrete projecten moeten vol-
doen aan de lokale en provinciale omge-
vingsvisies en regelgeving. Dat is uiteinde-
lijk de juridische basis voor het wel of niet 
kunnen afgeven van vergunningen voor 
zon- en windparken. 

Voor windenergie is er in het gemeentelijke 
beleidskader één ontwikkelgebied aange-
wezen en voor zonne-energie werken we 
in Montferland met productielandschap-
pen en een zonneladder. Daarnaast zijn er 
ruimtelijke, technische en sociaal-maat-
schappelijke voorwaarden bepaald en is 
er onderscheid gemaakt tussen minimum-
voorwaarden en inspanningsverplichtin-
gen waar een initiatief(nemer) aan moet 
voldoen.

Met het vaststellen van de RES 1.0 en het 
gemeentelijk afwegingskader nodigt de 
gemeente initiatiefnemers uit om met 
goede voorstellen te komen voor de ont-
wikkeling van grootschalige wind- en zon-
ne-initiatieven binnen de gemeente Mont-
ferland. Daarbij treedt de gemeente op 
als poortwachter (aan welke voorstellen 
wordt wel of geen medewerking verleend) 
en toetser/toezichthouder van het beleid 
(wordt er aan de gestelde voorwaarden 
voldaan).

Meer informatie
Voor meer informatie over het gemeente-
lijke energie- en klimaatbeleid en het vast-
gestelde afwegingskader kunt u terecht op 
www.montferland.info/ruimtevoorenergie.
Voor meer informatie over de Regionale 
Energiestrategie kunt u terecht op 
www.resachterhoek.nl.

Preventietips ter voorkoming 
van fi etsendiefstal
Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn 
om met een gerust hart bijv. uw fiets ergens neer te 
zetten of achter uw huis te parkeren. Helaas is dat niet 
altijd het geval en kunnen dieven er met uw kostbare 
spullen vandoor gaan. 

Helaas neemt de laatste tijd fietsendief-
stal weer toe. U vraagt zich wellicht af wat 
u zelf zou kunnen doen om fietsdiefstallen 
te voorkomen. Hieronder geven wij u graag 
meerdere tips (niet uitputtend) hoe u kunt 
proberen te voorkomen dat u zelf slachtof-
fer wordt van fietsdiefstal.

Preventietips ter voorkoming van 
fietsendiefstal
•  Gebruik altijd een goedgekeurd slot om 

uw fiets op slot te zetten, óók achter uw 
woning of in de garage/tuinschuur;

•  Eén slot is niet genoeg. Fietsendieven 
zijn vaak gespecialiseerd in één soort 
slot. U maakt het de dief extra moeilijk 
door twee sloten te gebruiken;

•  Maak uw fiets altijd vast aan de ‘vas-
te wereld’, bijvoorbeeld een fietsenrek, 
paal of hek en bevestig altijd het voor-
wiel met een slot aan het frame; 

•  Zorg dat het slot niet op de grond hangt 
en niet te ruim is bevestigd; 

•  Is er misschien een bewaakte fietsen-
stalling in de buurt? Stal daar uw fiets; 

•  Ook een stallingsplek in het zicht van 
woningen of waar mensen staan te 
wachten, zoals bijv. een bushalte, is een 

prima plaats. Dieven worden liever niet 
bekeken; 

•  Heeft u een elektrische fiets? Neem dan 
de ‘computer’ (en als het kan de accu) 
altijd van uw fiets en neem deze mee, 
ook als u thuis bent. Haal de ‘computer’ 
(en als het kan de accu) van uw fiets 
en berg deze apart  van uw fiets op (bij 
voorkeur in huis);

•  Noteer alle kenmerken van uw fiets 
(merk, kleur, framenummer, chipnum-
mer, slot- en sleutelnummer);

•  Is uw fiets gestolen, doe altijd aangifte. 
De politie registreert uw fiets dan als ge-
stolen. 

•  Zelf kunt u op diverse internetsites kij-
ken of uw fiets te koop wordt aangebo-
den. Treft u uw fiets ergens aan, bel dan 
de politie;

•  Mocht u uw gestolen fiets terugvinden, 
vergeet dit dan niet te melden bij de 
politie. Uw fiets staat immers nog als 
gestolen geregistreerd, dus bestaat de 
kans dat u wordt aangehouden;

•  Mocht uw fiets door de politie worden 
aangetroffen (ook via internet), dan ne-
men zij contact met u op.

Montferland

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

    
    
    Je kunt steeds meer  
    regelen via internet.  
    Ook contact met de   
    overheid gaat vaak   
    digitaal. Veel mensen  
    vinden dit lastig.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die 
hulp nodig heeft?  
Bibliotheek Montferland helpt je verder. 
 
• Didam:  

elke dinsdag van 10:00 - 12:00 uur 
elke donderdag van 14:00 - 16:00 uur

• ‘s-Heerenberg:  
elke donderdag van 14:00-16:00 uur

• of bel voor een afspraak:  
0316-221184



Cursus voor Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen of verslavings-
problematiek (KOPP/KOV)
Op woensdag 10 november starten GGNet en Iris in de Buurt met een KOPP doe- en 
praatgroep (8-12 jaar) en deze zal plaatsvinden in Didam bij Stichting Welcom. De 
cursus wordt gegeven op woensdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur en bestaat uit 
zes wekelijkse bijeenkomsten.

In de KOPP-groep wordt op begrijpelijke 
wijze aandacht besteed aan thema’s als: 
ziekte van de ouder, gevoelens, gehei-
men, opkomen voor jezelf, enzovoort. In 
de groep wordt van alles gedaan, zoals: 
tekenen, schilderen, spelen en praten. Ou-
ders worden bij de cursus betrokken door 
een ouderavond. Na aanmelding vindt een 
kennismakingsgesprek plaats. 

Kinderen van ouders met psychiatrische of 
verslavingsproblemen begrijpen vaak niet 
wat er met hun ouder(s) aan de hand is. 
Hierdoor kunnen ze met hun gevoelens in 

de knoop komen te zitten, wat zich ook in 
lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn 
of hoofdpijn, kan uiten. Sommige kinderen 
gaan zichzelf de schuld geven, of proberen 
al op jonge leeftijd zorgen of taken in het 
huishouden over te nemen. Veel kinderen 
en jongeren denken hierbij de enige te zijn 
met zo’n bijzondere vader of moeder. 
Er zijn geen kosten aan de cursus verbon-
den. Aanmelden kan vanaf nu. 
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met: het secreta-
riaat van GGNet preventie; Telefoon: (088) 
933 11 80 of E-mail: preventie@ggnet.nl

Maand van de 
ontmoeting

OKTOBER 2021

Stadskamer ‘s-Heerenberg 
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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

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

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, 
Braamtseweg 14 Kilder en Ompertsestraat 13 
Azewijn”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 14 oktober 2021 het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Braamtseweg 14 Kilder en Ompertsestraat 
13 Azewijn’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Braamtseweg 14 
Kilder en Ompertsestraat 13 Azewijn’ voorziet in de mo-
gelijkheid tot de bouw van een vrijstaande woning in het 
kader van functieverandering aan de Braamtseweg 14 te 
Kilder. Vanwege een slooptekort op deze functieverande-

ringslocatie vindt aanvullende sloop (saldering) plaats 
op de locatie Ompertsestraat 13 te Azewijn (salderingslo-
catie). De ruimtelijke ontwikkeling ziet op een substantië-
le kwaliteitsverbetering op de beide locaties.  

Het bestemmingsplan is vastgesteld overeenkomstig het 
ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft ge-
legen.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 28 oktober 2021 gedurende 
zes weken (tot en met 8 december 2021) voor een ieder 
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Berg-
vredestraat 10 te Didam en is tevens te raadplegen via 
www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente-
raad kenbaar te maken.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen 
de beroepstermijn in samenhang met een ingediend be-
roep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorzie-
ning bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 

Bestaat de dorpsraad Beek-Loerbeek nog 
aan het eind van 2022?
De dorpsraad Beek-Loerbeek bestaat sinds 
lange tijd. Inwoners van de dorpskernen 
wisten de weg te vinden naar de dorpsraad 
met vragen voor de gemeente. De dorps-
raad was dan de tussenpersoon, die de 
vragen en problemen van inwoners onder 
de aandacht van de gemeente bracht. De 
raad bestond lang uit 7 betrokken mensen.
Maar tijden veranderen. Inwoners kunnen 
nu prima zelf de weg naar de gemeente 
vinden, individueel of als groep. Dat alles 
digitaal kan, helpt daarin zeker. 
De huidige dorpsraad bestaat nog maar uit 
4 mensen, waarvan er 3 binnenkort willen 
stoppen. Het blijkt heel erg moeilijk om 
nieuwe mensen te vinden. Dat is al langer 
zo, vandaar dat we van 7 naar 4 leden zijn 

gegaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat 
de huidige 4 mensen dan maar in de dorps-
raad moeten blijven zitten. 
Bij deze vragen we dan ook nieuwe leden 
voor de dorpsraad. Als jij je aangesproken 
voelt en graag een rol wilt spelen in de link 
tussen de gemeente en de dorpskernen, 
meld je dan aan. Dat kan via de website 
van de dorpsraad: 
www.dorpsraadbeekloerbeek.nl. 

En als we geen nieuwe leden vinden voor 
eind van 2022 dan is de conclusie mis-
schien wel dat de dorpsraad geen rol meer 
heeft binnen Beek-Loerbeek. 

Leden van de dorpsraad Beek-Loerbeek.

Bericht uit uw dorp of wijk 



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.

Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

 Bouwen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclu-
sief afwijking bestemmingsplan), wooneenheden 
Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat met ingang van 28 oktober 2021 gedurende 
6 weken (tot en met 8 december 2021) ter inzage ligt het 
ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning 
voor het vergroten van de inhoud wooneenheden Kollen-
burgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b met (een gedeelte van) de 
(eerder vergunde) inpandige bijgebouwen. Een en ander 
met de aanvraag en de daarbij behorende stukken.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wij-
ken van de regels van het geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam’ (en 
de daarop betrekking hebbende actualisaties van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’) door medewerking te 
verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergun-
ning voor de activiteiten:
- Bouwen;
-  Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplan).
Voor het project is een (afzonderlijke) verklaring van de 
gemeenteraad vereist dat zij geen bedenkingen (VVGB) 
heeft tegen dit voornemen. Het ontwerp hiervan is afge-
geven en onderdeel van de stukken.

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het le-
galiseren van (inpandige) afwijkingen van de eerder op 29 
januari 2016 verleende omgevingsvergunning, als gevolg 
waarvan de inhoud van de wooneenheden Kollenburg-
weg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam ten opzichte van de 
vergunde situatie is vergroot en de indeling is gewijzigd. 

Vanaf 28 oktober 2021 kunnen de stukken worden inge-
zien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvrede-
straat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te 
maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via de web-

site www.montferland.info.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar ziens-
wijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestem-
mingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemees-
ter en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA 
Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze 
naar voren te brengen. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 28 oktober 2021 tot en 
met 8 december 2021

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Ambachtstraat 13 te Didam, 6942 AE; het plaatsen van 

een velux dakraam (ontvangen 17-10-2021)
-  Bovensteenakkers 12 te ’s-Heerenberg, 7041 CC; het op-

richten van een bijgebouw (ontvangen 20-10-2021)
-  Den Aam 23 te Lengel, 7044 AB; het kappen van 2 pep-

pels (ontvangen 17-10-2021)
-  Industriestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 GD; het realise-

ren van een nieuwe bedrijfshal en totale herziening van 
de milieuvergunning (ontvangen 18-10-2021)

-  Kardinaal de Jonglaan 43 te Didam, 6942 DB; het verwij-
deren van een draagmuur tussen de keuken en woonka-
mer (ontvangen 15-10-2021)

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 4 te Stokkum, 7039 AJ; 
het ontwikkelen van landbouwgrond naar een terrein 
met fruitbomen, vogelbosjes en grassen (ontvangen 17-
10-2021)

-  Transportweg te ’s-Heerenberg, 7041; het aanleggen 
van een fietspad langs de watergang (ontvangen 19-10-
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
-  Ambachtstraat 13 te Didam, 6942 AE; het verwijderen 

van asbest (verzonden 20-10-2021)
-  Korte Spruit 10 te Didam, 6942 ZJ; het verwijderen van 

asbest (verzonden 19-10-2021)
-  Korte Spruit 20 te Didam, 6942 ZJ; het verwijderen van 

asbest (verzonden 19-10-2021)

-  Maalstoel 4 te Didam, 6942 ZP; het verwijderen van as-
best (verzonden 19-10-2021)

-  Willibrordusweg 58 te Didam, 6942 EP; het verwijderen 
van asbest (verzonden 19-10-2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Wilhelminastraat 44 te Didam, 6942 BM; het bouwen 

van 10 appartementen (verzonden 21-10-2021) Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Marssestraat 2 te Azewijn, 7045 AA; het bouwen van 

een bijgebouw (verzonden 19-10-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement:  Oktoberfest Zeddam
Datum:   29 oktober 2021 van 19.30 tot 24.00 uur 

en 30 oktober 2021 van 13.30 tot 19.30 uur
Locatie:   Bovendorpstraat/Oude Eltenseweg 
 Zeddam
Verzonden:  22 oktober 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

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

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

Stanley Bouwman Julianastraat 24,
Didam

21-10-2021


