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Wederom een bijzondere middag in Montferland; 
dit keer in Didam!
Burgemeester Harry de Vries ontving maar 
liefst 53 ‘Gouden echtparen’, dit keer bij 
‘Jan en Jan’ in Didam, om hen te feliciteren 
met hun 50-jarig huwelijksjubileum. De 
burgemeester is blij dat hij met eenieder 
kort heeft kennis mogen maken. Het werd 
een middag met mooie muziek en veel 
gezelligheid. Ook de heer Theo Albada Jel-
gersma vereerde het gezelschap met een 
kort bezoek en toespraak. De heer Albeda 
Jelgersma heeft vele huwelijken voltrok-
ken in de voormalige gemeente Didam.

Eerste vier bomen geplant voor nieuwe dorpsplein Beek
Op zaterdag 30 oktober was de feestelijke starthandeling van de herinrichting 
Sint Jansgildestraat & Eltenseweg in Beek. Direct omwonenden, leden van de 
klankbordgroep en overige betrokkenen waren hierbij aanwezig. 

Een groener dorpsplein
Samen met wethouder Oscar van Leeuwen 
werden de eerste vier bomen van het nieu-
we dorpsplein in Beek geplant. ‘Het huidige 
plein is vooral bestrating met weinig groen. 
In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor 
groen. Met als middelpunt een bak met 
bomen, bloemen en grassen waar omheen 
gezeten kan worden. Ook worden de ter-
rassen groener en komt er een nieuw park

je voor de kerk. Het is mooi dat we deze 
plannen samen met de bewoners hebben 
gemaakt en nu geheel volgens planning 
starten met de uitvoering’, vertelt wethou-
der Van Leeuwen trots. 

Meer informatie over de werkzaamheden, 
het ontwerp en de planning is te vinden op 
www.montferland.info/plannen-beek.

Volg burgemeester 
Harry de Vries op  
Facebook!

     

              @burgemeestermontferland

Impressie nieuwe dorpsplein © MTD landschapsarchitecten

Test uw conditie met de zwemfittest
Bent u ook zo nieuwsgierig naar uw 
conditie? Laco Sportcentrum Montfer-
land organiseert speciaal voor 50-plus-
sers binnenkort gratis zwemfittesten. 
Op maandag 15 november, dinsdag 16 
november en donderdag 18 november 
tussen 12.45 en 14.45 uur is het moge-
lijk om deze test af te laten nemen. 

Tijdens de zwemfittest zwemt u 12 minu-
ten. Op basis van het aantal afgelegde ba-
nen krijgt u meteen inzicht in uw (zwem)
conditie. Een speciale vergelijkingstabel 
maakt het mogelijk om uw score te verge-
lijken met andere leeftijdscategorieën. 

Aanmelden en meer informatie over de 
zwemfittest
Wilt u meedoen met deze zwemfittest 
of wilt u eerst meer informatie? Neemt u 
dan contact op met Koen Rissewijck door 
te bellen naar 0314-661660 of stuur een 
e-mail naar k.rissewijck@laco.eu. 

Als u deel wilt nemen aan de zwemfittest, 
vermeldt dan uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres. Laco Sportcentrum Mont-
ferland hanteert altijd de actuele corona-
regels voor sportaccommodaties.

Zwemmen is gezond
Als u na de zwemfittest uw conditie en ge-

zondheid (verder) wilt verbeteren, dan is 
bewegen in het water bij uitstek geschikt. 
Bij een hogere leeftijd begint uw lichaam 
langzamerhand steeds minder soepel te 
functioneren. Door stijvere spieren en ge-
wrichten is het steeds moeilijker om uw 
dagelijkse handelingen te blijven doen. 

Maar ook het evenwichtsorgaan gaat ach-
teruit, waardoor u misschien meer moei-
te heeft met lopen en waarschijnlijk ook 
minder snel durft te bewegen en sporten. 
Bij zwemmen is er nauwelijks kans op val-
len of blessures, ook treedt botontkalking 
minder snel op en tenslotte verbetert uw 
evenwicht door het golvende water. 



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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Woningbouw Centrum 
Braamt III’ 
Burgemeester en wethouders van Montferland maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan 
‘Woningbouw Centrum Braamt III’ ongewijzigd hebben 
vastgesteld.
 
Het wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestem-
mingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’ door de aan-
duiding ‘bouwvlak’ toe te kennen, waarmee maximaal 5 
grondgebonden woningen worden toegestaan met een 
maximale goothoogte van 3 meter en een maximale 
bouwhoogte van 7 meter.  

Met ingang van 10 november 2021 ligt het wijzigingsplan, 
met de daarbij behorende stukken, gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage en is tevens via www.ruimtelij-
keplannen.nl (NL.IMRO.1955.wpsgbrmcntlngstr25-va01) 
raadpleegbaar. 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht, en 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-
den verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht, kunnen tegen het vastgestelde wijzigingsplan 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE 
Zutphen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes 
weken, te rekenen vanaf 10 november 2021. Het indienen 
van een beroepschrift schort de werking van het wijzi-
gingsplan niet op. Hierdoor treedt het wijzigingsplan in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroep-
stermijn is verstreken. Indien onverwijlde spoed, gelet op 
het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het 
indienen van het beroepschrift, een verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Braamtseweg ongenummerd te Kilder, 7035 CT; het op-

richten van woning (ontvangen 28-10-2021)
-  Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT; het verbouwen van 

de woning (ontvangen 28-10-2021)
-  De Slink in Azewijn, 7045; het kappen van een boom 

(ontvangen 28-10-2021)
-  Eltenseweg 7 en 7a te Stokkum, 7039 AA; het verbou-

wen van het pand van horeca naar wonen (ontvangen  
01-11-2021)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Ganzepeppel 83 te ’s-Heerenberg, 7041 HH; het verwij-

deren van asbest (verzonden 02-11-2021)
-  Parallelweg 21 te Didam, 6942 EJ; het (gedeeltelijk)  

slopen van het hoofdgebouw (verzonden 03-11-2021)

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Klompenhorstweg 2a te Didam, 6941 RT; het bouwen 

van een jongveestal (verzonden 28-10-2021) Rechts-
middel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van Montferland hebben - 
‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het oprichten 
van appartementen (verzonden 04-11-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035; het bouwen van een 

woongebouw met twee wooneenheden (verzonden 03-
11-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kardinaal de Jonglaan 43 te Didam, 6942 DB; het ver-
wijderen van een draagmuur tussen de keuken en woon-
kamer (verzonden 02-11-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 1b te Stokkum, 7039 AG; 
het realiseren van een doorbraak van de woonkamer 
naar de keuken (verzonden 03-11-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  St.Isidorusstraat 11 te Stokkum, 7039 CW; het verbou-
wen van de schuur (verzonden 03-11-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Sint Jorisstraat te Braamt, 7047; het reconstrueren van 
een bestaande telecommast (verzonden 03-11-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Het vellen van 6 platanen ivm reconstructie weg, Sint 

Jansgildestraat te Beek (datum 3-11-2021) 

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide proce-
dure
-  Waverlo 9 en 15  t/m 34 te Didam, 6942 RG; het brand-

veilig gebruiken van Waverlo 9 en 15 t/m 34 te Didam 
(verzonden 01-11-2021) Gedurende de inzagetermijn van 
de ontwerpbeschikking zijn er geen zienswijzen ingeko-
men. Rechtsmiddel: beroepschrift indienen bij het Team 
bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland. Het adres 
is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

 Milieu
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval bekend dat er een melding is inge-
diend.

De puinbreker wordt ingezet op de locatie: Groot Lobbe-
rikweg 3 te Loerbeek. De geplande inzet is maximaal 9 
werkdagen in de periode van 9 tot en met 19 november 
2021.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie 

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement  : Lake Side Horror
Datum  : 5 t/m 7 en 11 t/m 14 november 2021
Locatie  : Markant Outdoorcentrum, Gildeweg 7  
    te Braamt
Afsluiting    : Ten tijde van het evenement wordt de  
     zandweg Loolaan afgezet.
Verzonden     : 29-10-2021
Rechtsmiddel   : bezwaar

Evenement  : Welkom bij de Sint op Huis Bergh
Datum  : 20, 21, 27 en 28 november 2021 
      begintijd 10.00u eindtijd 17.00u
Locatie  : Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8  
      ‘s-Heerenberg
Verzonden       : 01 november 2021
Rechtsmiddel   : bezwaar

Evenement  : Sinterklaasintocht
Datum  : 14 november 2021
Begintijd  : 13.45 uur
Eindtijd  : 15.30 uur
Locatie  : Start Bosmanhuus, Antoniusstraat 14a
       Lengel, Einde De Gracht Marktstraat 1  
       ’s-Heerenberg
Verzonden       : 05-11-2021
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

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.


