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Werken aan een mooi 's-Heerenberg !
Door de komst van de ontbrekende 
schakel veranderde de verkeersstruc-
tuur in 's-Heerenberg.

Vanuit de bewoners van de Lengelseweg 
kwam het verzoek om de Lengelseweg an-
ders in te richten. Aan dit verzoek is door 
Gemeente Montferland gehoor gegeven. 
Op 6 oktober jl. waren alle omwonenden 
van de Lengelseweg, ’s-Heerenbergseweg 
en Meilandsedijk uitgenodigd in Gouden 
Handen om hun wensen, ideeën en knel-
punten kenbaar te maken. Vervolgens is er 
een klankbordgroep opgericht en samen 
met deze klankbordgroep is er een voorlo-
pig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is op 7 
maart jl. tijdens een digitale bewonersbij-

eenkomst gepresenteerd. 
Bent u benieuwd naar het ontwerp, of wilt 
u de bijeenkomst terugkijken? Bezoek dan 
onze website: www.montferland.info/len-
gelseweg  

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen over het ontwerp? Neem 
dan contact op met onze projectonder-
steuner Mirjam Engelen. Zij is bereikbaar 
op 0316-291391 of per mail: 
m.engelen@montferland.info. 
Eventuele opmerkingen over het voorlo-
pig ontwerp kunt u tot 21 maart aan haar 
doorgeven. Daarna gaan we samen met 
onze andere stakeholders met het defini-
tieve ontwerp aan de slag.

Een mijlpaal in ’s-Heerenberg: 
een Platina jubileum! 
Het echtpaar Jansen-Böhmer was vorige week maar liefst 70 jaar gehuwd

Samen met zijn echtgenote Stella 
bezocht burgemeester Harry de Vries  
het echtpaar om hen te feliciteren. 
Het echtpaar is geboren en getogen in 
‘s-Heerenberg en voelen zich daar ook 
echt thuis.  

Het was in de schommel op de kermis 
waar destijds de vonk oversprong. Sa-
men kreeg het echtpaar twee zonen. 
Over hun gezamenlijke vakanties in de 

fiat 500 naar Italië en de hilariteit die 
daar bij kwam kijken raakte het echtpaar 
niet uitgesproken. 

Hobby’s waren en zijn er voldoende. De 
bruidegom bouwt graag model spoor/
treinen en genoot van zijn vogelvolière. 
De bruid is dol op handwerken. Een im-
mens groot borduurwerk van ‘De Nacht-
wacht’ prijkt aan de wand in de woonka-
mer.  

Trots is de heer Jansen op zijn 42-jarige 
loopbaan als onderhoudsmonteur bij 
Fassin. 

Het geheim van een gelukkig huwelijk? 
Geven en nemen maar bij een menings-
verschil deze bijleggen voor het slapen 
gaan! 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met 
deze mijlpaal!

Oekraïense vluchtelingen in Gemeente 
Montferland
In een paar weken tijd is de wereld ingrijpend veranderd. De oorlog die nu in Oek-
raïne woedt is een ernstige bedreiging van de vrede en veiligheid. Wereldwijd en 
in Europa. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s en gemeenten verzocht om op 
zeer korte termijn voor opvanglocaties te zorgen voor vluchtelingen uit Oekraïne. 
De gemeente Montferland is bereid hier aandeel aan te leveren. Op dit moment 
brengen we geschikte locaties in beeld om vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen 
huisvesten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 
meest gestelde vragen over de Oekraïen-
se vluchtelingen in Gemeente Montfer-
land. Nog veel zaken zijn onduidelijk, de 
informatie wordt op onze website dan ook 
continu bijgewerkt. Voor de meest actuele 
informatie kunt u terecht op onze website: 
www.montferland.info/oekraïne. 

Veelgestelde vragen
Waarom komen er vluchtelingen naar 
onze gemeente?
Russische troepen zijn op 24 februari Oek-
raïne binnengevallen. Er worden aanvallen 
uitgevoerd in gebieden waar ook veel bur-
gers wonen. Mensen vluchten voor het ge-
weld. Op verschillende plekken in het land 
komen Oekraïense vluchtelingen aan.

Het kabinet heeft daarom de Veiligheids-
regio’s opgedragen om binnen twee weken 
ieder voor 1.000 opvangplekken te zorgen, 
aangevuld met nog eens duizend op iets 
langere termijn. De gemeente Montferland 
vindt het belangrijk om deze mensen te 
helpen. Daarom zoeken we met spoed naar 
opvanglocaties. De gemeente zorgt naast 
huisvesting voor zorg, scholing en alle ande-
re zaken die mensen nodig hebben.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar 
onze gemeente?
De eerste groep vluchtelingen in onze ge-

meente bestaat uit ongeveer 50 personen. 
We houden rekening met de komst van 
meer vluchtelingen. 

Hoe lang blijven de vluchtelingen?
Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in 
Oekraïne. 
Inwoners van Oekraïne kunnen Neder-
land inreizen met, maar ook zonder visum, 
dankzij het associatieverdrag dat de EU 
in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelin-
gen kunnen hier verblijven voor een peri-
ode van 90 dagen, met de mogelijkheid 
tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 
Het is voor hen dan ook niet nodig om een 
asielverzoek in te dienen om rechtmatig in 
Nederland te mogen verblijven. Bovendien 
is afgesproken dat inwoners van Oekraïne 
die de maximale termijnen overschrijden, 
hier in verband met de huidige situatie 
geen problemen van zullen ondervinden.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen 
begeleiding vanuit de gemeente? 
Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden 
zullen we hen informeren over hoe de op-
vang in Nederland geregeld is en waar zij 
heen kunnen. In het geval dat er een speci-
fieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om 
hen verder te helpen. De gemeente zorgt 
voor huisvesting, zorg, scholing en alle an-
dere zaken die mensen nodig hebben.

Wat merken wij van de vluchtelingen? 
De vluchtelingen komen tijdelijk in onze 
gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen 
in het dagelijks leven. Op straat, in de su-
permarkt, misschien op het sportveld en 
op school. We hopen dat iedereen in onze 
gemeente deze mensen hartelijk ontvangt 
en helpt waar nodig. Niemand heeft om 
deze situatie gevraagd. Vooral de vluchte-
lingen zelf niet. Ondervindt u toch hinder of 
overlast van de vluchtelingen, dan kunt u 
hiervan een melding maken via: Gemeente 
Montferland: (0316) 291 391 of het alge-
meen nummer van de politie: 0900-8844.

Hebben de vluchtelingen voorrang op 
een huis?    
Op dit moment hebben de Oekraïners geen 
voorrang op een huis in Nederland. De Oek-
raïners die nu komen zijn in principe gasten. 
De gemeente zoekt naar opvanglocaties.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne 
recht op financiële ondersteuning door 
de Nederlandse overheid?
Ja, vluchtelingen uit Oekraïne hebben ge-
durende hun tijdelijk verblijf in Nederland 
recht op financiële ondersteuning. Dit kan 
worden aangevraagd bij de Sociale Verze-
keringsbank (SVB).

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich 
inschrijven bij de gemeente Montferland?
Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekra-
iense nationaliteit kunnen worden inge-

schreven in de BRP op aangifte van verblijf 
en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) 
verblijven. Neem hiervoor contact op met 
de afdeling publiekszaken van gemeente 
Montferland via het algemene telefoon-
nummer: (0316) 291 391.

Inwoners van Oekraïne kunnen Neder-
land inreizen met, maar ook zonder visum, 
dankzij het associatieverdrag dat de EU 
in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelin-
gen kunnen hier verblijven voor een peri-
ode van 90 dagen, met de mogelijkheid 
tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 
Meer informatie kunt u vinden op de vol-
gende website: https://www.rvig.nl/brp/
inschrijven-oekrainers-in-de-brp 
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Opvanglocaties in Montferland
Op welke locatie worden de vluchtelin-
gen opgevangen?
De eerste groep van 50 vluchtelingen 
wordt opgevangen in het voormalige fami-
liehotel Engelbarts, ’s-Heerenbergseweg 9 
in Zeddam. Momenteel wordt onderzocht 
welke locaties nog meer geschikt zijn voor 
de opvang van meer vluchtelingen. 

Waar worden ze nog meer opgevangen?
Momenteel wordt gekeken welke andere 
locaties binnen onze gemeente nog meer 
geschikt en op korte termijn beschikbaar zijn. 

Wanneer komen de vluchtelingen in 
Zeddam aan?
De eerste 50 vluchtelingen verwachten we 
vanaf 21 maart 2022. 

Ik wil helpen
Zijn er inzamelacties of kan ik spullen 
inzamelen?
In Nederland en in onze gemeente zijn di-
verse lokale initiatieven die spullen verza-
melen en naar Oekraïne en of buurlanden 
brengen. Een overzicht vindt u op 
www.vluchtelingenwerk.nl

Ook het Rode Kruis brengt bruikbare spul-
len naar onder andere Oekraïne. Er zijn 
geen inzamelacties vanuit het Rode Kruis. 
Ze kopen bij voorkeur zelf de benodigde 
spullen in. Het beste is als mensen geld do-
neren aan het Rode Kruis (Giro 555).

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger 
op de opvanglocaties van gemeente 
Montferland?
Fijn dat u wilt helpen. U kunt u aanmelden 
als vrijwilliger door een mail te sturen naar 
gemeente@montferland.info. Wij registre-
ren alle aanbiedingen. Op dit moment is 
het lastig om aan te geven of, hoe en wan-
neer wij van uw initiatief gebruik maken 
omdat er nog veel onduidelijk is.

U kunt zich ook online aanmelden als 
'Ready2Helper' bij het Rode Kruis via htt-
ps://ready2help.rodekruis.nl/. Nadat u zich 
heeft aangemeld wordt u aan de landelij-
ke database toegevoegd. Vervolgens kunt 
u zich aanmelden voor de diensten in de 
noodopvang.

Ik wil een initiatief starten en delen 
met de inwoners van Montferland. Wat 
kan ik doen?
Wilt u tijdelijk gastgezin zijn, onderdak aan-
bieden of heeft u een andere opvangloca-
tie beschikbaar? Meld uw initiatief aan via 
gemeente@montferland.info. Wij registre-
ren alle aanbiedingen. Op dit moment is het 
lastig om aan te geven of, hoe en wanneer 
wij van uw initiatief gebruik maken omdat 
er nog veel onduidelijk is.
 
Kan ik geld doneren?
Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdra-
gen aan medische zorg, eten, onderdak en 
psychosociale hulp. Het Rode Kruis is één 
van de samenwerkende hulporganisaties 
achter Giro 555.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe 
kan ik een Oekraïense vluchteling op-
nemen in mijn huis? 
U kunt zich als gastgezin aanmelden bij 
Vluchtelingenwerk via de https://www.
vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraien-
se-vluchtelingen. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar ge-
meente@montferland.info. Wij registreren 
alle aanbiedingen. Op dit moment is het 
lastig om aan te geven of, hoe en wanneer 
wij van uw initiatief gebruik maken omdat 
er nog veel onduidelijk is.
 
Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, 
mogen wij hen opvangen?
Ja, dat mag. 

Wij vangen al vluchtelingen op thuis. 
Wat nu?
U kunt de vluchtelingen aanmelden bij de 
gemeente. Vluchtelingen uit Oekraïne met 
de Oekraïense nationaliteit kunnen wor-
den ingeschreven in de BRP op aangifte 
van verblijf en adres bij de gemeente waar 
zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor con-
tact op met de afdeling publiekszaken van 
gemeente Montferland via het algemene 
telefoonnummer: (0316) 291 391.

Inwoners van Oekraïne kunnen Neder-
land inreizen met, maar ook zonder visum, 
dankzij het associatieverdrag dat de EU 
in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelin-
gen kunnen hier verblijven voor een peri-
ode van 90 dagen, met de mogelijkheid 

tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 
Meer informatie kunt u vinden op de vol-
gende website: https://www.rvig.nl/brp/
inschrijven-oekrainers-in-de-brp 

Ik heb werk voor vluchtelingen
Gevluchte Oekraïners mogen straks ook 
werken in Nederland. Vooralsnog is nog 
onbekend vanaf wanneer, hoeveel en on-
der welke voorwaarden zij mogen werken. 
Heeft u werk voor vluchtelingen? Kijk voor 
meer informatie op www.vluchtelingen-
werk.nl
 
Meer informatie
Met wie kan ik bellen als ik vragen heb?
Tijdens kantooruren kunt u contact op-
nemen met: Gemeente Montferland via 
(0316) 291 391 

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig 
heb?
Er is helaas een groot tekort aan tolken die 
Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn 
naarstig op zoek naar mensen die kunnen 
helpen. Kent u iemand in uw omgeving die 
zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat 
dan via gemeente@montferland.info. Ook 
als u een tolk nodig heeft kunt u mailen 
naar dit mailadres.

Waar vind ik meer informatie over de 
situatie in Oekraïne?
Meer informatie over de Russische inval in 
Oekraïne en de gevolgen voor Nederland 
vindt u op Rijksoverheid.nl

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Didam, Kerkepad 1’
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 24 februari 2022 het bestemmingsplan 
‘Didam, Kerkepad 1’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische rege-
ling voor de bouw van vrijstaande (levensloopbestendige) 
woning en het verbreden van een weg aan het Kerkepad 1 
te Didam. De woning wordt deels tegen de noordelijke en 
oostelijke perceelsgrens gepositioneerd. Door het toepas-
sen van een dove gevel aan de noord- en oostzijde vormt 
het gebouw een akoestische afscheiding met de omlig-
gende centrumfuncties. 

De maximale goot- en bouwhoogte van de woning be-
dragen respectievelijk 3,5 en 5,5 meter. De woning wordt 
aan de westzijde ontsloten via het Kerkepad richting de 
Komweg en wordt daar verbreed van circa 3,3 naar circa 
4 meter.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat eerder ter 
inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen:
• In paragraaf 3.2.2 van de toelichting is de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervangen door Natio-
nale Omgevingsvisie (NOVI).

• In paragraaf 3.2.4 van de toelichting is de Liemerse 
Woonagenda 2017-2027 vervangen door Liemerse 
Woonagenda 2020-2025.

• Het akoestisch onderzoek naar geluidshinder afkom-
stig van omliggende bedrijvigheid is aangepast en als 
nieuwe bijlage 1 bij de toelichting gevoegd.

• De uitkomsten van het akoestisch onderzoek zijn opge-
nomen in paragraaf 3.3.3 van de toelichting.

• De tekst onder het kopje “Beleidsnotitie ‘Woningbouw 
op inbreidingslocaties 2016’ (BOIL)” in paragraaf 3.5.2 
van de toelichting van het bestemmingsplan is ge-
schrapt.

• Een nieuwe bijlage (5) bij de toelichting in de vorm van 
een stedenbouwkundige beoordeling van 10 septem-
ber 2020 is toegevoegd.

• In artikel 5.2.3 van de regels is de term ‘dakvlakken’ toe-
gevoegd.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 maart 2022 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 
10) en is tevens te raadplegen via 
www.montferland.info of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Beroep kan worden ingesteld door: 
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaan-

de het ontwerpbestemmingsplan 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 zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken; 

• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt in-
gesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van 
Montferland bij de vaststelling van het plan ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aange-
bracht. 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Zeddam, Benedendorps-
straat 15’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp van het wij-
zigingsplan ‘Zeddam, Benedendorpsstraat 15’ met ingang 
van 16 maart 2022 gedurende een termijn van zes weken 
bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvre-
destraat 10) voor eenieder ter inzage ligt en tevens via 
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.
IMRO.1955. wpsgzddwonbndrps15-on01 en via 
www.montferland.info te raadplegen is. 

Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid die is op-
genomen in artikel 24.2 van het bestemmingsplan Kom 
Zeddam, het bestemmingsvlak ‘Horeca’ wordt gewijzigd 
in vlakken met de bestemmingen “Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Ver-
keer-Verblijfsgebied’, om herontwikkeling ten behoeve 
van de woonfunctie mogelijk te maken. Hierbij worden er 
20 wooneenheden gerealiseerd. De betrokken percelen 
zijn kadastraal bekend gemeente Zeddam, sectie E, num-
mers 1279, 1309, 1513 en 2535. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk ken-
baar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Post-



bus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze 
ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan 
contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikke-
ling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar 
voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Donjon 46 te Didam, 6942 RP; het plaatsen van een 

overkapping en berging (ontvangen 10-03-2022)
-  Emmerikseweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het plaatsen 

van een pakketautomaat/locker (ontvangen 03-03-
2022)

-  Kastanjelaan 12 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van het huis (ontvangen 
09-03-2022)

-  Kastanjelaan 22 te Stokkum, 7039 CC; het bouwen van 
een vrijstaande woning met bijgebouw (ontvangen 08-
03-2022)

-  Kerkweg 9 te Zeddam, 7038 CE; het verbouwen van de 
voormalige garage naar woonhuis (ontvangen 09-03-
2022)

-  Oude Doetinchemseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 DC; 
het bouwen van 10 appartementen (ontvangen 08-03-
2022)

-  Oude Doetinchemseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 
het plaatsen van een mikro windmolen (ontvangen 04-
03-2022)

-  Terborgseweg 16 te Zeddam, 7038 EX; het bouwen van 
een potstal (ontvangen 10-03-2022)

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
-  Groenestraat 3 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het verwijde-

ren van de schoorsteen (verzonden 08-03-2022)
-  Hengelderweg 6 te Didam, 6942 NC; het gedeeltelijk slo-

pen en het verwijderen van asbest van de varkensschuur 
(verzonden 03-03-2022)

-  ‘s-Heerenbergseweg 11 te Zeddam, 7038 CB; het saneren 
van het asbest dakbeschot (verzonden 08-03-2022)

-  Van Hugenpothstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 XP; het 
verwijderen van asbest (verzonden 08-03-2022)

Verleende omgevingsvergunning
-  De Driekoningen 48A te ’s-Heerenberg, 7041 HZ; het bou-

wen van een prefab woonhuis (verzonden 10-03-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heuvelwijk 6 te Braamt, 7047 CC; het plaatsen van 
zonnepanelen op de grond (verzonden 08-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Irisstraat 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 6a, 6b en 6c te Didam, 6942 
WS; het bouwen van 9 Bebo woningen in de Bloemen-
buurt te Didam (verzonden 09-03-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van 
een nieuw toiletgebouw Rozenpas Stroombroek (ver-
zonden 08-03-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van 
een nieuw toiletgebouw Botterham Stroombroek (ver-
zonden 09-03-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Prof.Van der Leeuwstraat 47 te ’s-Heerenberg, 7041 WV; 
het vervangen van een kozijn (verzonden 09-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

 APV/Bijzondere wetten
APV
Evenement : Trailrun Beek Montferland
Datum  : 03 april 2022
Locatie  : Peeskesweg 12 7037 CH Beek
Begintijd : 08.00

Eindtijd  : 14.30
Verzonden      : 03 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Circusvoorstellingen 
Datum  : 15-4-2022 15:00 tot 16:30 uur (Goede  
      vrijdag) 
   : 16-4-2022 15:00 tot 16:30 uur. 
   : 17-4-2022 15:00 tot 16:30 uur (1e Paasdag). 
   : 18-4-2022 15:00 tot 16:30 uur (2e Paasdag). 
   : 20-4-2022 15:00 tot 16:30 uur. 
   : 22-4-2022 19:00 tot 20:30 uur. 
   : 23-4-2022 15:00 tot 16:30 uur. 
   : 24-4-2022 11:00 tot 12:30 uur.
Locatie  : Ulenpasweg ’s-Heerenberg (terrein  
      Katja Fassin B.V.)
Verzonden :   08 maart 2022
Rechtsmiddel :   bezwaar

Evenement : 50e Batavierenrace 
Datum  : 30 april 2022
Locatie    : Wisselpunt Ulenpasweg ‘s-Heerenberg
Begintijd : 03.00 uur
Eindtijd   : 08.00 uur
Verzonden : 08 maart 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Verleende Alcoholwetvergunning
Handelsnaam : Karels Restaurant Hotel
Locatie  : Hooglandseweg 6 te Braamt
Verzonden      : 09-03-2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Handelsnaam  : ’t Bakhuus Trefpunt Didam
Locatie  : Spoorstraat 8 te Didam
Verzonden      : 10-03-2022
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 be-
schikken over een electronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.




