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Aangepaste openingstijden
Gewijzigde openingstijden
Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, zijn 
alle locaties van de gemeente Montferland 
gesloten.

Gewijzigde afvalinzameling
Adressen waar de ophaaldag voor gft-afval op 
maandag 6 juni valt, kunnen hun container aan 
de straat zetten op zaterdag 4 juni.

Adressen waar de ophaaldag voor PMD-afval 
op maandag 6 juni valt, kunnen hun PMD-zak-
ken aan de straat zetten op dinsdag 7 juni.

Deze informatie is ook terug te vinden op onze 
website www.montferland.info/afvalwijzer . 
Daar vindt u de meest actuele inzameldata. 
Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in 
voor een persoonlijke inzamelkalender.

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

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
• Kloosterstraat 7 te Didam, 6941 DW; het veranderen van de bui-

tengevel (ontvangen 24-05-2022)
• Spoorstraat 16 te Didam, 6942 ED; het verplaatsen van een 

kleinschalige beweegstudio (ontvangen 20-05-2022)
• Stokkumseweg 17  te ’s-Heerenberg, 7041 BT; het uit-

breiden van de bestaande woning t.b.v. buidelwoning  
(ontvangen 25-05-2022)

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
• Kollenburgweg 10 te Didam, 6942 NA; het verwijderen van as-

best (verzonden 20-05-2022)
• Maria van Nassaulaan 124 te ’s-Heerenberg, 7041 ED; het verwij-

deren van asbest (verzonden 23-05-2022)
• Sportlaan 23 te Kilder, 7035 AS; het verwijderen van asbest en 

schoorstenen (verzonden 23-05-2022)

Nog een mooie kant van Montferland
Dat Montferland een prachtige gemeente is, heb 
ik al vaker via een column en bij andere gelegen-
heden gememoreerd. De prachtige dorpen, het 
unieke karakter van de stad ’s-Heerenberg, het 
verenigingsleven, de bruisende activiteiten en 
de talloze vrijwilligers. Montferland heeft veel te 
bieden. In deze column wil ik met name eens de 
schijnwerper richten op het rijke en unieke cul-
tuurhistorische karakter van Montferland. Het is 
misschien niet iets waar je dagelijks bij stilstaat, 
maar als je dat wel doet, stuit je op heel veel 
moois dat de aandacht meer dan waard is.

Dan denk ik aan onze gilden en schutterijen, met 
een geschiedenis die veelal eeuwen terug gaat, 
het is niet zomaar folklore, het heeft een verhaal 
en een betekenis. Dan denk ik aan de molens, de 
oude kerken waar, alhoewel het kerkbezoek te-
rugloopt, unieke verhalen in zitten en die voor ve-
len een plek zijn om op adem te komen. Wist u bij-
voorbeeld dat in de Oswalduskerk in Zeddam een 
uniek kunstwerk hangt dat op de lijst van de 100 
meest unieke kunstwerken van Nederland staat?  
En natuurlijk noem ik Kasteel Huis Bergh. Op 6 
juni weten we of Kasteel Huis Bergh het mooiste 
kasteel van Nederland is. Ik ben er in ieder geval 
al trots op dat Huis Bergh in de top 5 staat. Velen 
van ons wandelen in de omgeving, maar verdiep 
je eens in de geschiedenis en je komt er achter dat 

we in een uniek stukje Nederland wonen.
De oudheidkundige verenigingen en heemkun-
dekringen houden de geschiedenis levend en 
het is echt zeer te waarderen wat deze verenigin-
gen allemaal doen.  ‘Last but not least’ breng ik 
graag het Stadsmuseum in ’s-Heerenberg onder 
de aandacht. Alweer een unieke plek met op dit 
moment een mooie tentoonstelling over Maria 
van Nassau, de zus van Willem van Oranje. Het 
is dit jaar 450 jaar geleden dat de zogenaamde 
‘Lage Landen’ ontstonden. De ‘geboorte van 
Nederland’.  In dat verhaal van Nederland speelt 
ook onze gemeente, middels de toenmalige 
Graafschap Bergh, een grote rol. Het westen van 
Nederland was bevrijd, bij ons was het nog een 
bittere strijd en in die strijd speelde Maria van 
Nassau een bijzondere rol, gravin tussen 2 vuren! 
Ik raad iedereen aan om eens een dagje cultuur 
te snuiven in onze mooie gemeente, misschien 
moet je een keer ‘de bult over’, maar het is de 
moeite zeker waard!

Cultuurhistorie vertelt iets over toen, maar ook 
over nu. Wie de geschiedenis niet kent, kan het 
heden en de toekomst niet begrijpen. Laten wij in 
Montferland onze rijke cultuurhistorie koesteren!

Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad Montferland is deze maand in een 
nieuwe samenstelling van start gegaan. De Socia-
le Raad adviseert het college van burgemeester 

en wethouders gevraagd en ongevraagd over het 
sociaal domein. Meer info over de Sociale Raad is 
te vinden op www.montferland.info/socialeraad.

Diamant voor echtpaar Koenders-Jansen 
uit Didam
Vorige week mocht burgemeester Harry de Vries 
het echtpaar thuis feliciteren met hun 60 jarig 
huwelijksjubileum. De bruidegom is geboren in 
Didam en de bruid in Nieuw-Wehl. Daar heeft het 
echtpaar elkaar ook leren kennen. De bruidegom 
is op 2e Pinksterdag nietsvermoedend op zijn 
fiets gestapt om te gaan dansen in Nieuw-Wehl. 
Daar zag hij zijn toekomstige bruid in een hoekje 
zitten. De vonk sloeg direct over en een gelukkig 
huwelijk volgde. Af en toe maken ze nog wel eens 
een dansje in de woonkamer. Het echtpaar heeft 
3 kinderen en 6 kleinkinderen. Mevrouw heeft in 
het nonnenziekenhuis gewerkt in Zutphen en later 
in de huishouding. Meneer is ruim 40 jaar schilder 
van beroep geweest. Het huis stond dan ook altijd 
strak in de verf. Na een lange werkdag werd hij 
thuis met liefde ontvangen. Daarna kon hij aan de 
slag met zijn hobby: boerderijdieren en machines 
met de hand maken. 

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! 

Een Diamanten huwelijk in Loil!  
Op dinsdag 17 mei was het echtpaar Harm-
sen-Meijer 60 jaar getrouwd. Burgemeester Harry 
de Vries bezocht het echtpaar thuis om hen per-
soonlijk te feliciteren. Het echtpaar komt uit Loil 
en woont vanaf 1962 in hun heerlijke huis met een 
prachtig uitzicht. De bruidegom is altijd metselaar 
van beroep geweest en heeft hun woning zelf ge-
bouwd. De bruid heeft een lange tijd in de horeca 
gewerkt en werd ook wel Doortje duizendpoot 
genoemd. In de tuin bezig zijn is een gezamenlijke 
hobby van het echtpaar. De bruidegom vindt het 
leuk om op zijn zitmaaier het gazon bij te houden. 
De bruid houdt van fietsen en zorgt voor het huis-
houden. Het echtpaar heeft 2 dochters en 5 klein-
kinderen. 

Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum!

Subsidieregeling controle CTB
De gemeente Montferland heeft de tijdelijke 
Subsidieregeling Ondersteuning controles Co-
ronaToegangsBewijzen Gemeente Montferland 
2022 vastgesteld. Vanuit het Rijk is extra geld 
beschikbaar gesteld voor de controle op het co-
ronatoegangsbewijs (CTB). Heeft u in de periode 
1 januari t/m 26 maart 2022 kosten gemaakt voor 

de controle van het CTB? Dan mag u een subsi-
dieaanvraag hiervoor indienen. Zowel bedrijven 
als niet-commerciële organisaties komen hiervoor 
in aanmerking. Aanvragen kan via www.mont-
ferland.info/subsidie-ctb. Hier vindt u ook meer 
informatie over de subsidieregeling, voorwaarden 
en criteria.



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
Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsvergunning
• Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het vervangen van de seizoens 

groepstenten (verzonden 20-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
• Lichtenhorststraat 11c  te Didam, 6942; het bouwen van een 

werkplaats (verzonden 20-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

 APV/Bijzondere wetten
Aanpassing plannen Lago Lago
Evenementenorganisatie Chasing the Hihat is van plan van 1 t/m 
3 juli 2022 het meerdaagse festival Lago Lago te organiseren in re-
creatiegebied Stroombroek. Chasing the Hihat heeft de gemeente 
onlangs laten weten dat het evenement zal worden verkleind naar 
maximaal 4.000 bezoekers. De grootste ruimtelijke aanpassing is 
dat het terrein van Markant Outdoorcentrum niet meer gebruikt zal 
worden door het festival. De verdere veranderingen, zoals de ver-
plaatsing van podia en catering, zijn een gevolg van deze verkleining 
van het terrein.
De nieuwe stukken liggen ter inzage bij de receptie op het gemeen-
tehuis. De stukken zijn tevens in te zien via de volgende link: 
www.montferland.info/lagolago. 

Verleende vergunning
Evenement  : Kermis Zeddam
Datum  : 8 juli 2022 van 16.00 tot 21.30 uur
  : 9 t/m 11 juli 2022 van 10.00 tot 01.00 uur
Locatie  : Gerrit Varwijkplein Zeddam

Afsluiting
De volgende verkeersmaatregelen worden genomen vanaf 9 juli 
t/m 11 juli 2022:
• Dranghek met C01 (gesloten verklaring) op:
      - Kruispunt ‘s-Heerenbergseweg - Vinkwijkseweg;
      - Kruispunt Vinkwijkseweg met inrit naar Gerrit Varwijkplein.
• Dranghek met vooraankondiging, doorgaand rijverkeer afgeslo-

ten op:

     - Kruispunt Vinkwijkseweg met Pastoor Terwindtstraat; 
     - Kruispunt Vinkwijkseweg met Delweg.
• Eenrichtingsverkeer en parkeren op Gerrit Varwijkplein (alleen 

voor bezoekers winkels): Om parkeren op het Gerrit Varwijkplein 
te begeleiden wordt er een rijrichting ingesteld vanaf de Bene-
dendorpstraat (inrijden) en via de Dokter Ubachshof  er weer af. 
Begeleiden met borden eenrichtingsverkeer aan beide zijden.

Parkeerverboden
Op het evenemententerrein mag niet geparkeerd worden. Het par-
keerverbod zal ingaan op donderdagochtend 7 juli 2022 8.00 uur t/m  
dinsdag 12 juli 2022 12:00 en geldt ook voor de parkeervakken. 
Verzonden                  : 24 mei 2022
Rechtsmiddel              : bezwaar

Evenement  : Carnavalsoptochten
Datum  : 3 juni 2022 van 08.00 tot 10.30 uur (schoolcarnaval)
  : 5 juni 2022 van 11.49 tot 16.30 uur (Grote optocht)
Locatie  : Start/einde parkeerplaats Boszicht   
     Beekseweg, Nieuw-Dijk
Route
Route Schoolcarnaval:
Start vanaf parkeerplaats “BOSZICHT” Meikamerlaan - Bosstraat 
–Tinneveldstraat - Liemersweg in te slaan – Liemersweg- kruising 
Pater Smitsstraat / Bosstraat – Bosstraat – Smallestraat - Meika-
merlaan - Sportstraat, Pontilaan – Antoniusstraat – Haamstraat – 
Bosstraat, Meikamerlaan –Tolweg  Einde parkeerplaats van zalen-
centrum “BOSZICHT”.

Route Grote optocht: 
Start vanaf parkeerplaats “BOSZICHT” - Meikamerlaan – Bosstraat 
- Haamstraat – Liemersweg -   Pater Smitsstraat – Beekseweg - 
Bievankweg – Wilhelminastraat – Willibrordusweg – Rozenstraat 
– Lupinenstraat.

Aansluiting optocht van C.V. De 11jes C.V. de Vrolijke Drammers uit 
Loil Kerkstraat - Lockhorststraat –Hoofdstraat - Raadhuisstraat – 

deze steken wij schuin over achter de kerk langs richting het Lieve 
Vrouweplein - via de parkeerplaats naar de Wilhelminastraat. Hier 
zal op het evenementenplein het defilé worden afgenomen. 

Wilhelminastraat – Wilibrordusweg - Wilhelminastraat – Bie-
vankweg – Beekseweg – ontbinding parkeerplaats Boszicht. De 
wagens rijden na de ontbinding via de kortste weg naar hun bouw-
locatie of stalling.
Verzonden                : 25 mei 2022
Rechtsmiddel            : bezwaar

Evenement  : Carnavalsoptochten
Datum  : 3 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur 
    (Schooloptocht) 
  : 5 juni 2022 van 12.20 tot 15.00 uur 
    (grote optocht)
Locatie  : Start/einde Wehlseweg Loil 

Route 3 juni 2022 (schooloptocht)
Start : St Jozef school (gemarkeerd met A in de tekening) Wehlse-
weg – Kloosterstraat – Kapelstraat – Tamboerstraat –Schutters-
straat – Vendelierstraat Schuttersstraat – Kapelstraat – Benijnen-
hofstraat – Pastoor Indenstraat – Wehlseweg Einde: St Jozef school

Route 5 juni 2022 (grote optocht)
Start: Wehlseweg – Kloosterstraat – Kapelstraat – Pastoor Inden-
straat – Wehlseweg – Weemstraat –Loilseweg – van Voorstweg – 
De Linde – De Plataan – Polstraat – Lupinestraat. 
Aansluiting optocht van de 11-jes – Kerkstraat – Raadhuisstraat – 
Lieve Vrouweplein – Oranjestraat – Hoofdstraat –Willibrordusweg 
– Rozenstraat – Lupinenstraat – De els - Weemstraat – Kapelstraat 
– Kloosterstraat.
Verzonden              : 25 mei 2022
Rechtsmiddel         : bezwaar


