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CARNAVAL 2022
Normaal gesproken zouden velen van ons 
zich dezer dagen opmaken (letterlijk en 
figuurlijk) om carnaval te vieren, het feest 
bij uitstek van ook onze regio. Maanden-
lange inspanningen van de wagenbou-
wers en de talloze vrijwilligers die zich in-
zetten voor dit geweldige feest.

De pronkzittingen, de prinsverkiezing, de 
optochten, het plezier bij de ontmoeting 
en even alle zorgen vergeten. Zo had het 
moeten zijn, maar helaas, corona blijft 
ons dwarszitten en alhoewel langzaam 
maar zeker de maatregelen minder wor-
den was de tijd om het feest ‘als vanouds’ 
te organiseren en te vieren te kort.

Ook ik had me verheugd op het carnaval 
in Montferland, maar realiseer me tegelijk 
dat de teleurstelling voor velen van jullie 
nog veel groter is.

Carnaval symboliseert ook iets van de 
saamhorigheid, oud en jong gaan er sa-
men helemaal in op. Voor velen van jullie 
is het gewoon een deel van het leven, het 
voorjaar dat in aantocht is, als vanouds de 
voorbereiding op de vastentijd, het was 
het moment van het jaar!
De afgelopen tijd heb ik met de verte-
genwoordigers van de besturen van de 
10 carnavalsverenigingen die onze ge-
meente rijk is overlegd wat er nog wel mo-
gelijk zou zijn. En hier en daar is carnaval 

met optochten en al verplaatst naar juni 
(Pinksteren en het weekend erna) en op 
tal van plaatsen wordt het nog kleinscha-
lig gevierd, nog niet wetende wat wel of 
niet mogelijk zou zijn. Ik wil de besturen 
bedanken voor het begrip dat ze opbren-
gen voor de echt lastige situatie waarin 
we met z’n allen zitten. Ik ben trots op alle 
creativiteit die aan de dag gelegd wordt 
om er toch iets van te maken en ook juist 
daarom hoop ik echt (terwijl ik dit schrijf 
weten we nog niet echt wat de mogelijke 
versoepelingen gaan betekenen) dat er 
toch het nodige mogelijk is. Want, laten 
we eerlijk zijn, we hebben de ontlading al-
lemaal ook wel een beetje nodig!

Daarom is het echt gaaf dat er toch al-
lerlei kleinschalige zaken georganiseerd 
worden, zo was ik afgelopen zaterdag  
(19 februari) al bij de 33 uurs marathon 
in ’s-Heerenberg voor het goede doel. Ik 
ben er van overtuigd dat we elkaar tijdens 
de carnavalsdagen her en der toch zullen 
treffen, want de ontmoeting met elkaar 
is de kracht van onze Montferlandse sa-
menleving!

Dus, ondanks alle beperkingen, toch 
ALAAF, ALAAF, ALAAF en een mooie car-
naval gewenst!

Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER Goud bij de Olympische Spelen 
maar Diamant in Didam! 

Afgelopen week bezocht burgemees-
ter Harry de Vries het bruidspaar Leu-
nen-Stoete, om hen te  feliciteren met 
hun 60-jarig huwelijksjubileum. 

Het bruidspaar, afkomstig uit Arnhem, 
leerde elkaar kennen bij Jacobiberg tijdens 
een dansavond. Er volgde een aantal ja-
ren militaire dienst maar daarna groeide 
de liefde uit tot een lang huwelijksleven. 
De bruidegom was in zijn arbeidzaam le-
ven voor het grootste deel werkzaam als 
vertegenwoordiger voor een houthandel. 
Mevrouw had veel plezier in haar baan als 
verkoopster van damesmode. 

Samen kregen zij 3 kinderen en 5 kleinkin-
deren. Hobby’s waren en zijn er voldoende: 
reizen, tennissen, tuinieren, spelletjes-
avonden en natuurlijk niet te vergeten het 
biljart! 

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Op 16 maart zijn de verkiezingen voor de 
gemeenteraad
Met uw stem heeft u invloed op wat er 
in de uw stad of dorp gebeurt. 

Stempas
Uiterlijk 2 maart ontvangt u uw stempas. 
Bewaar deze goed! Met deze stempas en 
uw ID-bewijs kunt u stemmen. Heeft u op 
2 maart nog geen stempas ontvangen? 
Neem dan contact met ons op: (0316) 
291391. U kunt tot uiterlijk vrijdag 11 maart 
17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.

U kunt ook eerder gaan stemmen
Het is ook mogelijk om op 14 en 15 maart 
te stemmen. Dit kan in het stemlokaal 
Gouden Handen in ’s-Heerenberg of op het 
gemeentehuis in Didam. Benieuwd waar u 
op 16 maart kunt stemmen? Een overzicht 
van de stemlokalen vindt u op www.mont-
ferland.info/verkiezingen, hier vindt u ook 
meer informatie over de verkiezingen.
U stemt toch ook?

OUTDOOR GAMING
DURF JIJ  HET AAN?

GEME E N T E MON T F E R L A N D

HUNTEDHUNTEDHUNTED VOOR WIE?

Voor iedereen tussen de 11 en 17 jaar. Speel mee 
met een team van 2 tot 4 personen.

WANNEER?
• Vrijdagavond 25 februari 2022 

van 19.00 uur - 21.00 uur.
• Vrijdagavond 4 maart 2022

van 19.00 uur - 21.00 uur.

WAAR?

We spelen het spel op 4 locaties tegelijkertijd:
• Didam: Mariakerk
• 's-Heerenberg: Stadsplein
• Zeddam: Varwijkplein
• Beek: parkeerplaats naast de Coop

MELD JE AAN! 
Stuur een bericht naar Kasper (06) 13 40 48 07.

Meer info: www.montferland.info/hunted



Gemeentelijke belastingen
Op 8 februari 2022 zijn de aanslagen 
voor de gemeentelijke belastingen ver-
stuurd. Het kan zijn dat u geen ‘papie-
ren’ versie via de postbode ontvangt. 
In dat geval heeft u zich waarschijn-
lijk aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ 
van mijn overheid. Dat waarderen wij 
enorm. In de Berichtenbox vindt u dan 
de digitale aanslag.

Voor het betalen van de aanslag zijn er 
meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
• U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
• Idealbetaling via de betaallink op de 

aanslag;

Wij gaan ervan uit dat de informatie op de 
aanslag juist is. Mocht dit niet het geval 
zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij 
helpen u graag.

Meer informatie over belastingen en het 
betalen van de gemeentelijke belastingen 
vindt u op onze website: www.montfer-
land.info/belastingen-en-betaling .

Heeft u vragen over de gemeentelijke be-
lastingen of betalingen? Belt u ons via 
0316-291 391 (kies 4 (belastingen/WOZ) 
en vervolgens 2 (belastingen en betalin-
gen). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van 
te voren even. Samen zoeken we dan naar 
een oplossing. Dit scheelt eventuele kos-
ten voor juridische hulp. Ook wanneer u 
ervoor kiest om een bedrijf in te schakelen 
dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van 
een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taalt u ongeveer € 12,- per jaar minder 

OZB-belastingen. Bij inschakeling van een 
bureau zijn de minimale kosten € 269,- en 
deze kosten kunnen voor de gemeente op-
lopen tot boven de € 750,-. Dit geld kunnen 
wij als gemeente dan niet inzetten voor 
andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van te voren bellen al 
helemaal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ) vervolgens 1 
(WOZ-waarde). Wij beantwoorden uw vra-
gen graag. 

Berekening WOZ-waarde
Door de sterke stijging van de huizenprijzen 
kan de WOZ-waarde van uw woning een 
sterkere stijging vertonen dan vorig jaar. 
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle wonin-
gen in Nederland op gebruiksoppervlakte 
gewaardeerd worden. In het verleden werd 
er in de meeste gemeenten op inhoud ge-
waardeerd. Op dit moment is in het nieuws 
dat veel gemeenten dit jaar voor het eerst 
op gebruiksoppervlakte waarderen en er 
hierdoor grote waardestijgingen kunnen 
ontstaan. Dit is in de gemeente Montfer-
land niet het geval. De gemeente Mont-
ferland hoorde bij de eerste gemeenten 
die overgestapt zijn op het waarderen op 
gebruiksoppervlakte. Er is voor het belas-
tingjaar 2022 dus hetzelfde systeem toe-
gepast als in 2021. 

Mede door de stijging van de WOZ-waar-
den van woningen, heeft de Gemeente-
raad in november 2021 het tarief voor het 
woningdeel onroerende-zaakbelastingen 
(OZB) naar beneden bijgesteld. Ook als u 
hier meer over wilt weten kunt u ons bellen 
op 0316-291 391 (kies voor belastingen/
WOZ) vervolgens 1 (WOZ-waarde). 

Het cluster belastingen/WOZ is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 
uur. Uiteraard zijn wij ook per e-mail be-
reikbaar via belasting@montferland.info. 
Als u een e-mail stuurt vergeet dan niet uw 
telefoonnummer te vermelden.

Wat doet de gemeenteraad?
Elke 4 jaar kiest u als inwoners de raads-
leden die in de gemeenteraad van onze 
gemeente komen. Maar wat doet zo’n ge-
meenteraad eigenlijk? We leggen het hier-
onder uit.

Waarover besluit de gemeenteraad?
De gemeenteraad staat aan het hoofd 
van de gemeente. De raad beslist over de 
plannen van de gemeente. Dat heeft direct 
invloed op u en op uw buurt.
Welke taken heeft de gemeenteraad nog 
meer?

De gemeenteraad benoemt ook de wet-
houders. Die voeren samen met de burge-
meester de plannen van de gemeenteraad 
uit. De gemeenteraad heeft een controle-
rende taak richting het college van burge-
meester en wethouders.

Hoe zorgen raadsleden dat ze weten 
wat er speelt in de gemeente?
De gemeenteraad vertegenwoordigt de in-
woners. Raadsleden gaan vaak in gesprek 

met organisaties en inwoners over wat er 
speelt in de gemeente. U kunt natuurlijk 
ook zelf contact opnemen met een raads-
lid over uw vraag of idee. De gemeenteraad 

vergadert ongeveer iedere 3 weken.

Meer weten?
www.montferland.info/gemeenteraad 

Politieke avond Montferland
Op 24 februari is er een raadsavond in 
het bestuurscentrum Gouden Handen in 
’s-Heerenberg. Een bijzondere raadsavond, 
omdat deze avond onze allereerste kinder-
burgemeester wordt geïnstalleerd! 

De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenuur kun-
nen raadsleden of fractievolgers vragen 
stellen aan het college van burgemeester 
en wethouders over actuele onderwerpen. 
De raadsavond begint om 19.00 uur en is 
live te volgen via: www.montferland.info/
gemeenteraad en kunt u ook op een later 
moment terugkijken via de website. Van de 
sessies in de kleine zaal worden audio-op-
names gemaakt, deze kunt u later terug-
luisteren.

In de raadzaal vindt het vragenuur plaats 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Agenda sessies in de kleine zaal
19.00 uur tot 19.40 uur - Oordeelsvormend 
- Biodiversiteitsplan
De raad wordt voorgesteld het biodiversi-
teitsplan vast te stellen.
19.50 uur tot 20.30 uur – Beeld- en Oor-
deelsvormend – Raadsvoorstel project-
plan renovatie dorpshuis Azewijn
De raad wordt voorgesteld om een bedrag 
van € 250.000,- beschikbaar te stellen 
ten behoeve van de verbouwing van het 
dorpshuis in Azewijn.

Agenda raadsvergadering 20.45 - 21.00 
uur
1. Opening
2. Vaststellen besluitenlijsten en notu-

len besloten raadsvergaderingen. De 
besluitenlijsten en de notulen van de 
besloten raadsvergaderingen van 6 
mei 2021, 20 mei 2021 en 27 mei 2021 
worden door de raad vastgesteld in 
een besloten raadsvergadering.

3. Sluiting

Agenda raadsvergadering vanaf 21.00 
uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Benoeming kinderburgemeester
4. Besluitenlijst vorige vergadering
5. Lijst ingekomen stukken
6. Hamerstukken
 6.1  Instellen commissie geloofsbrieven 

t.b.v. installatie gemeenteraad 2022-
2026

 6.2  GR BVO Doelgroepenvervoer 
Arnhem-Nijmegen

 6.3  Vaststelling bestemmingsplan 
Didam, Kerkepad 1

 6.4  Bestemmingsplan herziening 
Ompertsestraat 6a te Azewijn

 6.5  Kredietvotering aankoop grond 
woningbouw in Kilder

 6.6  Kredietvotering aankoop grond 
woningbouw in Kilder 2

 6.7  Kredietvotering aankoop grond 
woningbouw in Didam

 6.8  Ontwerp VVGB bijgebouw 
Schapenweg 40 te Zeddam

 6.9  Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer gemeente 
Montferland 2022

7. Bespreekstukken
 7.1 Sportvoorziening Didam
8. Moties zonder raadsvoorstel
9. Sluiting

Wilt u inspreken tijdens een beeldvormen-
de sessie of meer informatie? Neemt u dan 
contact op met de griffie per e-mail: grif-
fie@montferland.info of telefonisch 0316-
291378. De actuele raadsagenda en de ver-
gaderstukken kunt u raadplegen via: www.
montferland.info/gemeenteraad 

Vooralsnog is de publieke tribune beperkt 
opengesteld. Wilt u aanwezig zijn meldt u 
dan aan per e-mail: griffie@montferland.
info of telefonisch 0316-291378. Er wordt 
dan een plek voor u gereserveerd.



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
 Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijdeveld 30’
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 3 februari 2022 het bestemmingsplan Kil-
der, Het Wijdeveld 30’ heeft vastgesteld. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijdeveld 
30’ voorziet in een planologische regeling voor de bouw van 
een levensloopbestendige woning op een onbebouwd per-
ceel achter Het Wijdeveld 30 te Kilder.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van woensdag 23 februari 2022 
gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter in-
zage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 
10 in Didam, en is tevens te raadplegen via www.montfer-
land.info en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieron-
der genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 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 zienswij-
ze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad 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 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 wer-
king voordat op dat verzoek is beslist.
 
Inzagetermijn: van 23 februari 2022 tot en met 5 april 2022

 Bouwen
Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning Wabo (inclu-
sief afwijking bestemmingsplan),
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat met ingang van 23-02-2022 gedurende 6 we-

ken (tot en met 5 april 2022) ter inzage ligt het ontwerp-
besluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van de veehouderij gelegen aan de Langeboom-
sestraat 6/6a te Vethuizen, 7046 AA.
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, (en de daarop betrekking hebbende actu-
alisaties van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’) door 
medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning voor de activiteiten:

• Milieu
• Bouwen;
• Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplan).

Vanaf  23-02-2022  kunnen de stukken worden ingezien 
bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 
te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. 
De stukken zijn tevens te raadplegen via de website 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 23-02-2022 tot en met 
05-04-2022

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument
Doetinchemseweg 2-4 te Loerbeek: wijzigen (verduurza-
men en tijdelijk bewonen) van het motorhuisje als onder-
deel van het gemeentelijk monument molenromp met 
motorhuisje aan de Doetinchemseweg te Loerbeek. (Ver-
zonden: 15 februari 2022).

Rechtsmiddel: Bezwaar

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Benijnenhofstraat 33 te Didam, 6941 DR; het vervangen 

van de dakkapel (ontvangen 16-02-2022)
-  Den Hamweg naast nr 2 te Beek, 7037 DS; het nieuw 

bouwen van een vrijstaande woning (ontvangen 17-02-
2022)

-  Grote Huilakker 9 te Didam, 6942 RC; het aanbouwen 
van een berging (ontvangen 15-02-2022)

-  Werfhout 8 te Didam, 6942 NN; het realiseren van een 
woning (ontvangen 16-02-2022)

-  Zeddamseweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 CM; het wijzigen 
van het gebruik van een voormalige tandartspraktijk 
naar een woning (ontvangen 10-02-2022)

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
-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het slopen 

van het hoofdgebouw en verwijderen van asbest (ver-
zonden 17-02-2022)

-  Kilderseweg 23 te Zeddam, 7038 EH; het slopen van de 
aanbouw (verzonden 14-02-2022) 

-  de Oliemolen 9 te ’s-Heerenberg, 7041 BR; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 16-02-2022)

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Rietdreef 44 te Didam, 6942 RT; het plaatsen van een 

carport (verzonden 17-02-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Mariastraat 5 te Braamt, 7047 AH; het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 16-02-2022)

Verleende omgevingsvergunning
-  De Driekoningen 20 te ’s-Heerenberg, 7041 HZ; het reali-

seren van een uitbouw (verzonden 10-02-2022) Rechts-
middel: bezwaar

-  Dijksestraat 44d te Didam, 6942 GD; het uitbreiden van 
een schuur (verzonden 17-02-2022) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Hof van Braamt 2  t/m 10  te Braamt, 7047 BD; het op-
richten van 5 levensloopbestendige woningen (verzon-
den 11-02-2022). Rechtsmiddel: bezwaar


