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Speelterrein Rodingsveen na 
bijna 2 jaar weer open!

Komende week rondt de Buitendienst van de 
gemeente Montferland de allerlaatste werk-
zaamheden af aan het speelterrein Rodings-
veen. De poort gaat weer open!

Na renovatie van het speelterrein in 2019 kwam er 
verontreiniging aan het licht waarop de gemeente 
het terrein afgesloten heeft. Na onderzoek heeft 
de gemeente besloten om de bovenste meter 
grond van het terrein te verwijderen en te ver-
vangen voor schone grond. Afgelopen maanden 
zijn de speeltoestellen herplaatst en is het groen 
aangeplant.

Het geduld van de ‘buurt’ is flink op de proef ge-
steld. Door de hevige regenval in maart was de 
bodem te nat om de laatste werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. 

Door het mooie weer van de afgelopen weken 
is de bodem flink opgedroogd en zijn de laatste 
puntjes op de i gezet. Het speelterrein wordt weer 
opengesteld.

Wij bedanken de ‘buurt’ voor hun geduld en wen-
sen iedereen veel speelplezier!

Inventarisatie woningbouwbehoefte
Zoals u wellicht weet, zijn er de afgelopen periode in meerdere kernen in de gemeente Mont-
ferland gronden aangekocht. Om per kern een goed beeld van de woningbehoefte te krijgen, 
hebben we uw hulp nodig. 

Enquête 
Graag inventariseren wij de wensen van onze in-
woners op het gebied van woningbouw. Hebt u  
interesse in een nieuwbouwwoning? Wij stellen 
het zeer op prijs als u onze enquête wilt invullen. 
U vindt deze op onze website: www.montferland.
info/inventarisatie-woningbouwbehoefte 
Bent u niet in de gelegenheid om de enquête digi-
taal in te vullen? Neemt u dan contact met ons op 
via telefoonnummer (0316) 291 391, dan sturen 

wij de enquête per post naar u toe.
Heeft u de enquête reeds ingevuld? Hartelijk dank 
daarvoor!

Projecten in ontwikkeling
Bent u benieuwd welke projecten er in ontwikke-
ling zijn? Lees dan het nieuwsbericht “Geen wo-
ningbouw zonder participatie”. U vindt dit nieuws-
bericht op www.montferland.info/bouwen 
 

Integrale controle industrieterrein Fluun 1 
in Didam
Dinsdag 17 mei vond er een onaangekondigde integrale controle plaats door gemeente Mont-
ferland, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), het politieteam Achterhoek-West en Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op een gedeelte van het industrieterrein Fluun 1 in 
Didam. Door 3 controleteams werden ruim 25 panden bezocht.

Gemeente Montferland vindt het belangrijk dat 
ondernemers veilig kunnen ondernemen binnen 
Montferland. Het is daarom van belang om meer 
inzicht te krijgen op alle activiteiten, op het nale-
ven van wet- en regelgeving, op het verkrijgen van 
inzicht in hoeverre de bedrijfswoning nog verbon-
den is met het desbetreffende bedrijf en natuurlijk 
op het opdoen van ervaring met dit soort contro-
les.

Tijdens deze onaangekondigde integrale controle 
is alles over het algemeen goed aangetroffen en 
waren er geen excessen. Wel zijn er enkele aan-
dachtspunten geconstateerd, deze worden opge-
pakt. 

Gemeente Montferland is de eigenaren/gebrui-
kers dankbaar voor de goede medewerking en 
kijkt terug op een geslaagde dag met een goede 
onderlinge samenwerking.

Aangepaste openingstijden
Alle locaties van de gemeente Montferland zijn gesloten op de volgende dagen:
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

Iemand voordragen voor de lintjesregen 2023? Doe dit op tijd!
Kent u iemand die iets bijzonders doet voor de 
samenleving en hiervoor best eens in het zon-
netje gezet mag worden? Wellicht komt deze 
persoon in aanmerking voor een Koninklijke 
onderscheiding (of ‘lintje’) en kunt u hem of 
haar voordragen voor deze eervolle waarde-
ring tijdens de lintjesregen in 2023. 

De lintjesregen
Elk jaar regent het eind april lintjes. Op de laatste 

werkdag voor Koningsdag worden Koninklijke on-
derscheidingen uitgereikt aan personen die circa 
vijftien jaar of langer een waardevolle bijdrage 
leveren aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld 
aan een vrijwilliger bij een vereniging, stichting of 
zorginstelling of een mantelzorger. Ook iemand 
die in zijn betaalde baan buitengewone prestaties 
ten goede van de samenleving levert, kan worden 
onderscheiden. 

Dien de aanvraag op tijd in
Kent u iemand, woonachtig in de gemeente Mont-
ferland, die in aanmerking komt en wilt u deze 
persoon voordragen voor een Koninklijke onder-
scheiding tijdens de lintjesregen 2023? Neem dan 
tijdig contact op over de procedure met het kabi-
net van de burgemeester via j.vierwind@montfer-
land.info of 0316-291326. Aanvragen dienen voor 
1 juli 2022 te zijn ingediend.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Antoniusstraat 19 te Lengel, 7044 AP; het verbouwen van de wo-

ning (ontvangen 16-05-2022)
-  Doetinchemseweg 2 te Loerbeek, 7036 AA; het verbouwen van 

een voormalig woonhuis en varkensschuur naar werkruimte en 
paardenstal (2e fase) (ontvangen 18-05-2022)

-  Het Wijdeveld 30 te Kilder, 7035 DN; het plaatsen van een dakka-
pel (ontvangen 19-05-2022)

-  Kavel 99 Toornkamp te Didam, kad.gem. Didam, sectie N nr,1587, 
6941; het bouwen van een vrijstaande woning (ontvangen 16-05-
2022)

-  Kruispunt Kerkhuisstraat en Zuider Markweg te Beek, 7037; het 
kappen van twee bomen (ontvangen 16-05-2022)

-  Landeweer 4 te Didam, 6942 NM; het verbouwen van het woon-
huis (ontvangen 16-05-2022)

-  Lichtenhorststraat 19 te Didam, het verbouwen van een kantoor-
pand tot opslagruimte (ontvangen 17-05-2022)

-  Sportlaan 23 te Kilder, 7035 AS; het eenzijdig verhogen van de nok 
met een dakkapel aan de achterzijde van het huis (ontvangen 13-
05-2022)

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Burgemeester Kronenburglaan 2 te Didam, 6942 AH; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 17-05-2022)
-  Dr. Jan Herman van Heekln 25 te ’s-Heerenberg, 7041 CE; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 18-05-2022)
-  Ganzepeppel 81 te ’s-Heerenberg, 7041 HH; het verwijderen van 

asbest (verzonden 17-05-2022)
-  Kerkhuisstraat 2a te Beek, 7037 DP; het slopen van de huidige 

aanbouwen aan de achterzijde van de woning (verzonden 18-05-
2022)

-  Kilderseweg 27 te Zeddam, 7038 EH; het saneren van asbest van 
een middenspanningsruimte (verzonden 17-05-2022)

-  Koeleplekstraat 2 te Didam, 6942 CZ; het verwijderen van asbest 
(verzonden 18-05-2022)



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
-  Oude Doetinchemseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 DC; het slopen 

van het hoofdgebouw en verwijderen van asbest (verzonden 17-
05-2022)

-  Parkweg 2 te Didam, 6942 PP; het verwijderen van asbest (verzon-
den 18-05-2022)

-  Schoolstraat 12  te Kilder, 7035 AR; het verwijderen van asbest 
(verzonden 18-05-2022)

-  Spoorstraat 32 te Didam, 6942 EE; het verwijderen van asbest 
(verzonden 17-05-2022)

-  Stadsplein 55 te ’s-Heerenberg, 7041 JD; het verwijderen van as-
best (verzonden 17-05-2022)

-  Zuiderlaan 25 te Didam, 6942 DK; het saneren van het dakbeschot 
(verzonden 18-05-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
-  Zeddamseweg 38 te ’s-Heerenberg, 7041 CR;  het realiseren van 

twee appartementen in de voormalige winkel, het vernieuwen 
van een aanbouw en balkonafscheiding (verzonden 12-05-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Plataan 165 te Didam, 6942 TW; het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 13-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Kastanjelaan 12 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van het huis (verzonden 18-05-2022) Rechts-
middel: bezwaar

-  Werfhout 8 en 8a te Didam, 6942 NN; het realiseren van een wo-
ning (verzonden 17-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeentelijk mo-
nument.
Molenberg 9 Stokkum: verbouwen en reconstructie voormalig 
woonboerderij ‘Muldershuis’ 
(Verzonden: 17 mei 2022).
Rechtsmiddel: Bezwaar.

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Gemeente Montferland, Klaproos Didam (stormschade) herplant-

plicht.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement      : Zomercarnaval Stokkum
Datum : 25 juni 2022 van 18.00 tot 00.30 uur 
 : 26 juni 2022 van 12.30 tot 20.00 uur
Locatie : Pastoor van Sonsbeeckstraat 4 , 7039 AJ te Stokkum
Verzonden        : 13 mei 2022
Rechtsmiddel   : bezwaar
Besluit intrekken beleidsregel eindtijd bij evenementen
Op 17 mei 2022 heeft de burgemeester de beleidsregel eindtijd bij 
evenementen (vastgesteld 10 maart 2009) ingetrokken. Dit besluit 
treedt in werking op 18 mei 2022.


