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HET GOUD VAN MONTFERLAND

Zondag 10 april was ik bij de 11-straten-
tocht in Nieuw-Dijk. Wat een fantastisch 
evenement en wat een toonbeeld van 
inzet van (in dit geval) ‘oud voor jong’. En 
wat een creativiteit, want inclusief klu-
nen, (kunst)sneeuw, kunstmatige brug-
getjes waar onderdoor geskeelerd moest 
worden gingen ruim 80 kinderen rond. 
Echt fantastisch voor de kinderen, maar 
ook voor alle volwassenen die zich vanaf 
’s morgens vroeg hebben ingezet om dit 
mogelijk te maken. 

En dat is één van de mooie kanten van 
ons Montferland! De tomeloze inzet van 
vrijwilligers, waarbij het soms van ‘vader 
op zoon’ overgaat en men zich inzet voor 
de kern, waar men woont. De komende 
tijd staat onze gemeente bol van eve-
nementen, waarbij steeds weer de rode 
draad in het verhaal is…dat vrijwilligers 
zich inzetten voor de organisatie van iets 
waar talloze anderen enorm van kunnen 
en mogen genieten.

Natuurlijk kijken we uit naar het voorjaar 
en het hopelijk zonnige weer. Twee jaar 
lang hebben heel veel evenementen stil 
gelegen vanwege corona en nu het weer 
kan en mag lijkt alles los te gaan. Gelukkig 
zijn er nog steeds, ook na 2 jaar stilstand, 
de vrijwilligers die zich willen inzetten. Als 
je ziet wat er bijvoorbeeld op Koningsdag 
georganiseerd wordt in heel veel kernen, 
maar ook rond 4 en 5 mei en als je ziet hoe-
veel mensen zich inzetten voor het vereni-
gingsleven dan is dat hartverwarmend. 
En dan nog maar te zwijgen over het zo-
merprogramma, dat naast de traditionele 
kermissen, schutters- en gildedagen ook 
nog een extraatje krijgt in de vorm van het 
naar de zomer verplaatste carnaval, dan 
weten we dat onze gemeente nog meer 
zal bruisen dan het normaal al doet.

En ook de spontaniteit waarmee heel veel 
acties tot stand kwamen om de Oekra-
iense vluchtelingen een warm welkom te 
bieden was geweldig.

Kortom, onze gemeente heeft goud in 
handen. Misschien wel dubbelop. Een 
prachtige omgeving, schitterende brui-
sende kernen en het ware goud dat bent u: 
de vrijwilligers die altijd weer klaar staan! 
Soms kunnen we onze waardering uiten in 
een onderscheiding of vergelijkbaar iets, 
maar weet dat u, dat jij, als vrijwilliger in 
onze gemeente goud waard bent voor de 
leefbaarheid van de kernen in ons mooie 
Montferland. Die inzet, die betrokkenheid 
is onbetaalbaar en heel, heel veel waard!

Namens velen zeg ik vanuit de grond van 
mijn hart: DANK JE WEL! 

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Wijziging afvalinzameling
Op woensdag 27 april 2022 vieren wij Ko-
ningsdag. In verband daarmee zijn er ook 
enkele aanpassingen in de afvalinzame-
ling.

Inzameling PMD
Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) 
wordt in Montferland geen Plastic verpak-
kingsafval, Blik en Drankenkartons inge-
zameld. Deze inzameling vindt plaats op 
dinsdag 26 april 2022.  

Inzameling Oud papier en Karton
Ook vindt er op woensdag 27 april 2022 
geen inzameling van oud papier en karton 
plaats. Deze inzameling is verschoven naar 
donderdag 28 april 2022. 

Omdat de route in sommige gevallen an-
ders is dan normaal, dient u de PMD-zak-
ken alsmede de papiercontainers tijdig 
(de vuilniswagens beginnen om 07.30 uur) 
buiten te zetten. 

Op onze website www.montferland.info/
afvalwijzer vindt u de meest actuele inza-
meldata. Vul eenvoudig uw postcode en 
huisnummer in voor een persoonlijke inza-
melkalender.

Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de afvallijn (0316) 59 55 55. 
De lijn is bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad heeft kennisgemaakt 
met burgemeester H.H. de Vries.
 
De Sociale Raad is een schakel tussen de 
inwoners en de gemeente met een advi-
serende rol richting het college van burge-
meester en wethouders over het Sociaal 
Domein. Kijk voor meer informatie over 
deze raad op de website van de gemeente 
www.montferland.info/sociale-raad. 

De Sociale Raad Montferland vergadert 
maandelijks in besloten setting. Tijdens de 
vergadering van april 2022 neemt een aan-
tal leden afscheid van de Sociale Raad na 
het bereiken van de maximale zittingster-
mijn van 8 jaar.

Adviezen
De Sociale Raad heeft onlangs een tussenad-
vies uitgebracht over de visie op de toekomst 
van wonen en zorg in de gemeente Montfer-
land.

Op de agenda van de vergadering in april 
staat onder andere een presentatie van 
Plavei. 

Wilt u over onderwerpen uit het Sociaal 
Domein in contact treden met de Sociale 
Raad? Dat kan.

U kunt uw vraag of opmerking mailen naar 
het volgende emailadres: bartjankrou-
wel@gmail.com  (voorzitter Sociale Raad 
Montferland).

Update: Oekraïense vluchtelingen in de 
gemeente Montferland
Website
Op de website www.montferland.info/
oekraine plaatsen we regelmatig nieuwe 
informatie over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Op de pagina ‘Algemene in-
formatie voor Oekraïners’ zijn de volgende 
onderwerpen toegevoegd:
• Leefgeld: iedere vluchteling die inge-

schreven staat in onze gemeente kan 
een aanvraag voor leefgeld indienen. Zij 
hebben hiervoor een BSN nummer en 
een bankrekening nodig;

• Zorg: vluchtelingen hebben recht op me-
disch noodzakelijke zorg, zij hoeven daar 
niet voor te betalen. Tenzij ze betaald 
werk hebben, dan zijn ze verplicht een 
zorgverzekering af te sluiten; 

• Tandartsenzorg: een aantal praktijken 
(in de regio) biedt Oekraïense vluchte-
lingen gratis behandelingen aan. Welke 
praktijken dit zijn, staat op de website;

• Onderwijs: kinderen mogen gebruik 
maken van de kinderopvang, basison-
derwijs en voortgezet onderwijs. Op de 
website staan contactgegevens van een 
tweetal collega’s die het onderwijs voor 
Oekraïense kinderen coördineren; 

Grote(re) opvanglocaties
Op dit moment worden op de volgende plek-
ken groepen vluchtelingen opgevangen:
• Aan de Zeddamseweg 84 's-Heerenberg
• In Hotel De Lantscroon 's-Heerenberg
• In voormalig Hotel Engelbarts Zeddam

• In 3 huisjes op Landal Stroombroek 
Braamt 

Het kantoorpand van Plavei in Didam waar 
16-20 vluchtelingen gehuisvest kunnen 
worden, is sinds afgelopen week gereed. 
Op dit moment (14 april) zijn hier nog geen 
vluchtelingen ondergebracht. Kijk op de 
website www.montferland.info/grote-op-
vanglocaties-montferland voor de laatste 
informatie.  

Kerkdienst Orthodoxe Kerk Arnhem
Oekraïense vluchtelingen die in de ge-
meente Montferland verblijven en graag 
een bezoek willen brengen aan de kerk, 
zijn onder andere van harte welkom in de 
Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland 
aan de Amsterdamseweg 96, 6841GG in 
Arnhem. De kerk staat open voor iedereen 
en iedereen is van harte welkom. 



Pro g ra m m a ’s
Ko n i n g s d a g  2 0 2 2

Programma 
Didam
07.00 - 14.00 uur 
• Ds. Storkpark/Centrumpark
• Straatmarkt voor de jeugd
08.45 uur - 09.00 uur 
• Ds. Storkpark/Centrumpark
• Ontvangst gedecoreerden gemeente Montferland in het Albertusgebouw
10.00 uur 
• Ds. Storkpark/Centrumpark
• Koningshulde met vlag hijsen op het nieuwe festivalterrein voor de Mariakerk te 

Didam met toespraak door dhr. H. de Vries, burgemeester van gemeente Montfer-
land met aanwezigheid van de (nieuw) gedecoreerden.

10.00  - 13.30 uur 
• Ds. Storkpark/Centrumpark
 - Scoutingactiviteiten
 - Korfbal verzorgd door DLKV
 -  Sappleflap springkussen en hindernisbaan
 - Badmintonclub Didam
 - Spellenbus Welcom     
 - Volleybalvereniging Victoria
10.30 uur 
• Voormalig Gemeentehuisplein. Demonstraties Brandweer Didam
10.45 - 14.00 uur  
• Jan & Jan Optredens door A Sign of Friendship met John Stinissen 
12.00 uur – 21.00 uur 
• Jan & Jan. Muziek op de terrassen van Jan&Jan. Hier kan jong en oud onder het 

genot van een hapje en een drankje genieten de sfeer van Koningsdag.

Programma ’s-Heerenberg 
Muzikale omlijsting: DJ Angelo
11.00 -16.00 uur 
• Rommelmarkt op het stadsplein kaartverkoop bij cafetaria Litjes
11.00 – 16.00 uur
 - Activiteiten op het stadsplein
 demonstraties van verenigingen
  schilderijen maken met een verfcentrifuge
  Stormbaan Pannenveldje en dikke Berta o.l.v. FC Bergh
 Activiteit op de Bleek 
  Lepelschieten, organisatie door Broederschap St. Antoniusgilde
Stichting Oranjecomité ‘s-Heerenberg email: info@oranje-sheerenberg.nl

Programma Beek en Loerbeek
(Tijden vanaf de start van de Oranjeparade zijn indicatief! Houd de mededelingen op 
het terrein in de gaten)
09:30 uur  
•   Aantreden schutterij, muzikanten en kinderen uit Loerbeek op het terrein bij het 

Gildehuis. 
09:45 uur 
•   Gildehuis: Opstellen Loerbeekse deelnemers, Muziekvereniging Volharding en 

Schutterij St. Jansgilde.
09:50 uur 
•   De Oranjeparade start dit jaar op een ander tijdstip! De gekleurde stoet trekt rich-

ting de Averhof om daar de jeugdige deelnemers met hun versierde voertuigen op 
te halen. We hopen dat ook de ouderen met versierde scootmobielen meedoen.

10.00 uur 
•   Averhof: Deelnemers Oranjeparade verzamelen. Aanwezigen ontvangen een 

oranje lekkernij.
10.15 uur 
•   Vertrek van de bonte Oranjeparade door de straten van Beek richting het Gildehuis.
10:45 uur
•   Opening van de Oranjespelen met vendelhulde en Wilhelmus.
11:00 uur 
•   Start van de spelen voor de jeugd én de schietwedstrijd voor volwassenen
12:00 uur 
•  Doeltrappen voor jong en oud

Programma Nieuw-Dijk
10.00 uur
•   Verzamelen bij Café Tante Dies en aanvang seniorenborrel 10.10 uur: Rondgang 

met versierde fietsen door Nieuw Dijk, m.m.v. Schutterij St. Antonius en muziek-
vereniging DES 

10.30 uur
•   Officiële gedeelte en prijsuitreiking versierde fietsen. 
11.00 uur
•   Feestprogramma voor de jeugd en volwassenen. 11.00 uur: Start beachvolleybal-

toernooi en activiteiten “Café Tante Dies”. 
Inschrijven: oranjecomite-nieuw-dijk.webnode.nl/beachvolleybal/

Programma Zeddam
7.00 uur
•   Reveille door muzikanten van Kunst Na Arbeid.
9.30 uur 
•   Verzamelen op het Gerrit Varwijkplein voor de oranjeoptocht met de versierde 

fietsen. Voor de 3 mooiste creaties ligt een prijs van € 10,- klaar!!
09.45 uur 
•   Start van de kleurrijke tocht door het dorp met Harmonie KNA, MVZ en Schutterij 

St. Johannes.
10.30 uur 
•   Officiële opening van Koningsdag met een vendelhulde en het uitreiken van de 

prijzen voor de versierde fietsen. Op het plein zullen Gek Genoeg en Dansschool 
DanCin zorg dragen voor een ochtend vol spelplezier!! Er zal weer veel te beleven 
zijn en wij zorgen voor wat lekkers en het drinken!

12.00 uur 
•   Einde van het feestprogramma voor de kinderen. Als de kinderspelen afgelopen 

zijn is het ochtendprogramma voor ons klaar. Het Dorpshuis blijft open zolang er 
gezelligheid is dus u hoeft nog lang niet naar huis. Dank COOP Zeddam voor het 
sponsoren van de kinderspelen met de Koningsdag

14.00 uur (tijden ‘s-middags onder voorbehoud)
•   Begin programma bij Tapperij 2A. De middag is vooral gevuld met veel gezelligheid 

en met feestelijke muziek in de met een Oranje tintje! Wat de opvolger wordt van 
het doelschieten is nog niet helemaal zeker dus ook dat volgt nog!

16.30 uur 
•   Vanaf ongeveer 16.30 uur zal het Kunst mét een aantal korte optredens verzorgen 

in Tapperij 2A.Dit is inmiddels al vele jaren een garantie voorsucces! Deze regiona-
le muzikanten staan bekend om hun veelzijdigheid en gaan, net als de afgelopen 
jaren ongetwijfeld weer zorgen voor heerlijke muziek en een geweldige sfeer!!

  Na afloop van Kunst mét gaan we de avond in met hetzelfde recept als in de mid-
dag! De Tapperij heeft nog geen vaste eindtijd maar laat dat afhangen van het 
moment.

Kijk voor openingstijden op www.tapperij2a.nl

Programma Loil
11:45 uur 
•   Verzamelen bij de kerk
11:50 uur 
•   Klein rondje Loil met muzikale begeleiding van het tamboerkorps en Amicitia
12.00 uur 
•   Officiële opening met vlag hijsen en het Wilhelmus. Optreden van Majorettes, 

Vendeliers, “Lang zal hij leven” en grote rondgang door Loil met kinderen op ver-
sierde fietsen onder muzikale begeleiding van het tamboerkorps en Amicitia

13:00 uur
•   Start jeugdactiviteiten met o.a. een spellencircuit, jeugd-schietwedstrijden en 

springkussen
13.30 uur
•   Start Keizerschieten, Keizerringsteken en schietwedstrijden voor volwassenen
15:30 uur
•   Prijsuitreiking jeugd voor mooist versierde fiets, schietwedstrijden en spellencircuit
15:30 uur
•   Kampen wedstrijdschieten volwassenen
16:00 uur
•   Start kampen bij Keizerschieten, Keizerringsteken
17:00 uur
•   Prijsuitreiking Keizerschieten, Keizerringsteken en 
      schietwedstrijden volwassenen



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Broekweg 1 te Azewijn, 7045 AX; het kappen van een 

boom (ontvangen 11-04-2022)
-  Dr. Jan Herman van Heeklaan 27 te ’s-Heerenberg, 7041 

CE; het realiseren van een dak boven de bestaande af-
scheidingsmuur en de reeds bestaande garage (ontvan-
gen 07-04-2022)

-  Julianaboom 1D te Kilder, 7035 CX; het oprichten van een 
vrijstaande woning (ontvangen 07-04-2022)

-  Molenpoortstraat 35 te ’s-Heerenberg, 7041 BE; het rea-
liseren van een gesloten terrasoverkapping (ontvangen 
11-04-2022)

-  Peeskesweg 42 a te ’s-Heerenberg, 7041 CB; het nieuw 
bouwen van een woonhuis (ontvangen 08-04-2022)

-  Schweitzerstraat 11 te Didam, 6941 BT; het plaatsen van 
een tuinhuisje (ontvangen 13-04-2022)

-  Zeddamseweg 12-12a te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het ver-
bouwen van een pand (ontvangen 13-04-2022)

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
-  Ambachtstraat 2 te Didam, 6942 AG; het verwijderen 

van asbest (verzonden 08-04-2022)
-  Montestraat 14 te ’s-Heerenberg, 7041 CV; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 08-04-2022)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Bosstraat 72 te Didam, 6942 HG; het bouwen van een 

carport aan de woning (verzonden 12-04-2022). Rechts-
middel: bezwaar

-  Terborgseweg 30 te Azewijn, 7045 AL; het verplaatsen 
van de toegangsweg voor kleitransport en kappen van 
2 bomen (verzonden 14-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening: verkoop van streekeigen 
producten (verzonden 13-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het plaatsen van 

2 dakkapellen (verzonden 12-04-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Grote Huilakker 9 te Didam, 6942 RC; het aanbouwen 

van een berging (verzonden 11-04-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Grote Huilakker 3 te Didam, 6942 RC;  het wijzigen van 

een eerder verleende omgevingsvergunning met het ver-
groten van de kelder (verzonden 13-04-2022). Rechts-
middel: bezwaar

-  Kastanjelaan 7 te Stokkum, 7039 CE; het realiseren van 
een woning (verzonden 11-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Landweerswal 2/228, 2/229, 2/230, 2/231, 2/232, 2/233, 
2/234, 2/235, 2/236, 2/237, 2/238, 2/239, 2/240, 2/241, 
2/242, 2/243, 2/244, 2/245, 2/246, 2/247 en 2/248  te 
Braamt, 7047 CE; het bouwen van 21 recreatiewoningen 
(verzonden 11-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt de ontwerpbeschikkingen voor het opleggen van 
maatwerkvoorschriften voor het onderwerp geluid (mili-
eu) voor de volgende locaties:

-Schoolstraat 15 te Didam, 6942 AJ;
-Schoolstraat 18 te Didam, 6942 AJ;

(verzonden 12 april 2022)

Inzagetermijn: 6 weken
Rechtsmiddel: Zienswijzen naar het college van burge-
meester en wethouders van Montferland, postbus 47, 
6940 BA, Didam.

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 ’t Slag 1 te Didam, 6942 NE.

De melding betreft het starten van huisverkoop van eie-
ren. De dieraantallen wijzigen hierbij niet. (milieu)

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Bevrijdingsconcert
Datum : 07 mei 2022
Locatie :  Hofstraat te ’s-Heerenberg, voor de Pan-

cratiuskerk 
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 

op 7 mei 2022 van 15.30 – 17.00 uur:
         Molenpoortstraat, ter hoogte van restaurant 

HJ’57;
        Hofstraat, ter hoogte van Hofstraat nr. 7;
       Marktstraat, ter hoogte van Marktstraat nr. 9. 
Verzonden      : 07 april 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Aangepaste 
openingstijden
Alle locaties van de gemeente Montfer-
land zijn gesloten op de volgende dagen:
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

De politie komt naar u toe op 21 en 22 april! 
De politie van het basisteam Achter-
hoek West komt naar u toe met het Mo-
biele Medialab. Het Mobiele Medialab 
is een oplegger van de politie, waarin u 
in contact kunt komen met ons. 

Deze thema’s krijgen in de het lab de aan-
dacht: 
• Cybercrime (en dan met name pinpas-

fraude) 
• Woninginbraken/insluipingen

‘s-Heerenberg
In samenwerking met wijkagent Pim Wil-
lemsen, komt op donderdag 21 april 
2022 van 13.00 tot 17.00 uur het Mobiele 
Medialab naar parkeerplaats De Bongerd 
in ‘s-Heerenberg. 

Op 21 april zijn er meerdere agenten van 
het basisteam aanwezig. Daarnaast zijn 
van 13.00 tot 15.00 aanwezig: 
• De wijkagent 
• BOA
• Medewerkers van Plavei
• Medewerkers van het Sociaal Team van 

de gemeente
• Welcom kerncontactpersoon 
• Jongerenwerker met activiteiten vanuit 

het sportbuurtwerk (van 14.30 – 15.30 
uur) 

Didam
Op vrijdag 22 april 2022 van 11.00 tot 
17.00 uur is het Mobiele Medialab aan-
wezig op het Marktplein in Didam met 
wijkagenten Esther Weening (Didam-Zuid, 
Loil en Greffelkamp) en Marieke Brugman 
(Didam-Noord).

U kunt over de meest uiteenlopende on-
derwerpen vragen aan ons stellen. Wilt u 
informatie of heeft u vragen, signalen, zor-
gen over veiligheid, woonfraude of heeft 
u ideeën hoe de buurt veiliger en prettiger 
kan worden, dan gaan wij graag met u in 
gesprek! 

VACATURE
Vakbekwaam 

hovenier/groepsbegeleider, 
36 uur per week

Bekijk de vacature op 
www.montferland.info/vacatures



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.

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

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Evenement : Pinksterconcert 2022
Datum : 05 juni 2022
Locatie : Stadsplein te ’s-Heerenberg  
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten op 

zondag 5 juni van 11.00 tot 13.30 uur:
        Molenstraat, ter hoogte van de Kellen-

straat (Kellenstraat zelf is niet afgeslo-
ten);

        kruising Molenpoortstraat en de Bleek;
       kruising Stadsplein en de Maalderij.
Verzonden      : 07 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Concert Vrede en Vrijheid
Datum : 5 mei 2022
Locatie  : Wilhelminastraat Didam, ter hoogte van 

R.K. Kerk (evenementenplein)
Afsluiting    : De volgende wegen worden afgesloten op 

5 mei van 18.00 – 21.30 uur:
     -  de Wilhelminastraat, vanaf de To-

renstraat tot aan de Raadhuisweg;
   -  ter hoogte van de Raadhuisstraat/Hoofd-

straat
Verzonden     : 08 april 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement  : Mai-j feest Azum 2022
Datum : 21 mei 2022
Locatie :  schuur en terrein tegenover Op den Dam 9 

te Azewijn
Verzonden     :12 april 2022
Rechtsmiddel :bezwaar

Evenement : Geglij in de Wei
Datum : 25 mei 2022 van 20.30 tot 00.30 uur
  : 26 mei 2022 van 10.00 tot 21.00 uur
Locatie : terrein St. Jansgildestraat 38 te Beek
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement  : Jubileumweekend CV de Nöttekrakers
Datum :  21 mei 2022 van 14.00 tot 17.00 uur en van 

19.30 tot 00.30 uur
  :  22 mei 2022 van 10.30 tot 17.00 uur
Locatie :  Sportpark Gerrit Dieker, St. Jorisstraat 

Braamt
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar
Evenement : Koningsdag Stokkum
Datum : 27 april 2022
Locatie :  T-splitsing Eltenseweg – Gildestraat, te 

Stokkum
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten op 

27 april 2022 van 13.00 – 18.00 uur:
                        -  hoek Eltenseweg - Heuvelstraat;
                     -  hoek Eltenseweg - Rijnlandsestraat;
                        -  hoek Eltenseweg – Rozenkampweg;
                         -  hoek Eltenseweg – Oosterbroekweg.
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Tractorpuling Loerbeek
Datum : 27 mei 2022 van 6.00 tot 24.00 uur
  : 28 mei 2022 van 13.00 tot 24.00 uur
Locatie : Groot Lobberikweg 4 Loerbeek

Parkeerverboden  : Groot Lobberikweg (beide zijden van de weg);
                     - Loerbeekseweg (beide zijden van de weg)
Verzonden      : 13 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar
Evenement : Tuinfeest Azum
Datum : 8 juli 2022
Locatie :  Ompertsestraat te Azewijn (Terrein Gelre 

IJsselstreek)
Verzonden      : 14 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken 
dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het adres 
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Per-
sonen staan ingeschreven. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.

Voorletters en geslachtsnaam     
J. Bassam
Adres  
Sint Jansgildestraat 52 c Beej
Datum besluit
12-04-2022

Rechtsmiddel: Bezwaar


