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‘Diamant’ in Montferland!
Vorige week bezocht burgemeester Harry de Vries 
het echtpaar Van Alen-Verheij uit ’s-Heerenberg 
om hen te feliciteren met hun 60 jarig huwelijk-
sjubileum. Zij hebben elkaar destijds leren ken-
nen toen de bruidegom met zijn vader olie kwam 
brengen bij de ouders van de bruid thuis. Al snel 
kreeg de bruidegom een oogje op de bruid. Tij-
dens carnaval heeft hij haar ‘officieel’ gevraagd en 
gingen zij samen naar de film. Een lang huwelijk 
volgde. Meneer is nog altijd vol van zijn beroep als 
oliehandelaar, raakt er niet over uitgesproken en 
heeft zich voorgenomen er een boek over te schrij-
ven. Mevrouw heeft op diverse kantoren gewerkt 
en daarnaast de zorg voor haar kinderen op zich 
genomen. Samen kregen zij 2 kinderen, 4 kleinkin-
deren en 3 achterkleinkinderen. 

Hobby’s waren en zijn er voldoende; vakanties, 
vrijwilligerswerk voor de parochie, bestuur paar-
denvereniging, de postduiven, wandelen en fiet-
sen. Zoals zij zelf aangeven: “wij hebben een mooi 
leven’’. Bruid en bruidegom zijn erg gehecht aan 

hun ‘stekkie’ in ’s-Heerenberg en hopen hier nog 
heel wat jaartjes samen te kunnen vertoeven. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit diaman-
ten jubileum!

Werkzaamheden afvalaanbiedstation  
Zevenaar
De werkzaamheden aan het nieuwe afvalaan-
biedstation zijn begonnen. Het huidige afvalaan-
biedstation op industrieterrein Tatelaar is verou-
derd, lastig bereikbaar, heeft lange wachttijden en 
voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarom 
wordt het bestaande afvalaanbiedstation aan de 
Didamseweg 11 in Zevenaar vervangen. Op Busi-
nesspark 7Poort komt een nieuw afvalaanbied-
station dat aan alle huidige (veiligheids-) eisen 
voldoet. Dit verhoogt de service aan inwoners met 
kortere wachttijden, betere bereikbaarheid en 
een duidelijkere inrichting waar u moet zijn voor 
welk afval. Met een handige route wordt de door-

stroom op het afvalaanbiedstation verbeterd. Het 
nieuwe afvalaanbiedstation moedigt gescheiden 
aanbieden van afval en de inname van kringloop-
goederen aan. 

Het afvalaanbiedstation aan de Didamseweg 111 
in Zevenaar blijft tijdens de werkzaamheden ge-
woon geopend.

Openingstijden
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 08.00-16.30 uur
Donderdag: 13.00-16.30 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

Politieke avond Montferland
Donderdag 9 juni

Op 9 juni is er een raadsavond in het bestuurscen-
trum Gouden Handen in ’s-Heerenberg. 
De raadsavonden staan in het teken van beeld-
vorming (informatie ophalen), oordeelsvorming 
(debat) en besluitvorming (raadsvergadering). 
De raadsavond begint om 19.00 uur en is live te 
volgen via: www.montferland.info/gemeente-
raad en kan ook op een later moment worden 
teruggekeken via de website. Van de sessies in de 
kleine zaal worden audio-opnames gemaakt die 
later teruggeluisterd kunnen worden.

In de raadszaal vindt deze keer geen vragen-
uur plaats, vanwege de overvolle agenda van 
de raadsvergadering. Daarom start de raads-
vergadering al om 20.00 uur i.p.v. 21.00 uur 
zoals gebruikelijk is.

Agenda sessies in de raadszaal
19.00 uur tot 19.40 uur Beeldvormend Bud-
getaanvraag uitwerking visie ’s-Heeren-
berg-Oost kijkt vooruit.
Bij besluit van 3 februari 2022 heeft de raad de 
Visie ‘s-Heerenberg Oost vastgesteld. Daarbij is 
het college van burgemeester en wethouders 
opdracht verstrekt tot nadere uitwerking van de 
visie. 
Voor de nadere uitwerking van de in de Visie ge-
noemde programmadoelen (ruimtelijk/sociaal) 
wordt voorgesteld te werken met een program-
mastructuur in oprichting. Voor bemensing (in-
tern/extern) en inrichting programmastructuur is 
budget benodigd. Bijgevoegde budgetaanvraag 
voorziet hierin.

Agenda sessies in de kleine zaal
19.00 uur tot 19.20 uur Beeldvormend wijzi-
gingsbesluit verordening Jeugd
Per 1 juli 2022 gaan de nieuwe contracten in met 
zorgaanbieders en start de nieuwe resultaatge-
richte werkwijze in het Sociaal Domein Achter-
hoek. Inmiddels is er overgegaan tot
gunning door de acht Achterhoekse colleges, deze 
inkoop is aanleiding om de verordeningen
Wmo en Jeugdwet aan te passen.

19.25 uur tot 19.45 uur Beeldvormend wijzi-
gingsbesluit verordening WMO
Per 1 juli 2022 gaan de nieuwe contracten in met 

zorgaanbieders en start de nieuwe
resultaatgerichte werkwijze in het Sociaal Domein 
Achterhoek. Inmiddels is er overgegaan tot
gunning door de acht Achterhoekse colleges, deze 
inkoop is aanleiding om de verordeningen
Wmo en Jeugdwet aan te passen.

Agenda PAM Raadsvergadering van 
9 juni 2022, 20.00 uur
1 Opening
2 Vaststellen Agenda
3 Afscheid wethouders
4 Lijst ingekomen stukken
4.1 Lijst ingekomen stukken 30 mei 2022
5 Hamerstukken
5.1  Raadsvoorstel Aanwijzingsbesluit plaatsver-

vangend griffier
5.2  Raadsvoorstel Benoemen leden commissies 

en waarnemend voorzitter gemeenteraad
5.3 Installatie fractievolgers
5.4  Raadsvoorstel Integrale Laadvisie Elektrisch 

Vervoer Montferland
5.5  Raadsvoorstel kredietvotering aankoop 

grond en bijkomende kosten t.b.v. uitbrei-
dingslocatie woningbouw in Beek (1)

5.6  Raadsvoorstel kredietvotering aankoop 
grond en bijkomende kosten t.b.v. uitbrei-
dingslocatie woningbouw in Beek (2)

5.7  Raadsvoorstel afgeven VVGB voor het rea-
liseren van een overkapping t.b.v. de Molen-
poortstraat 35 te 's-Heerenberg

6 Bespreekstukken
6.1 Raadsvoorstel Kadernota 2023-2026
6.2  Raadsvoorstel Vaststelling Jaarstukken 2021
6.3  Raadsvoorstel begrotingen 2023 gemeen-

schappelijke regelingen
6.4  Raadsvoorstel Meer jaren Onderhouds Plan-

ning 2020-2029 gemeentelijke accommoda-
ties

6.5 Coalitieakkoord 2022-2026
7 Benoeming wethouders
8 Installatie nieuwe wethouders
9 Sluiting

Wilt u inspreken tijdens een beeldvormende ses-
sie of meer informatie? Neemt u dan contact op 
met de griffie per e-mail: griffie@montferland.
info of telefonisch 0316-291378. De actuele raads-
agenda en de vergaderstukken kunt u raadplegen 
via: www.montferland.info/gemeenteraad 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Euregionaal Bedrijventerrein fase II, kad.bek. Bergh, sectie B, nrs. 

374, 375, 376 en 1069, 7041; het plaatsen van compactstations en 
energieplein (ontvangen 25-05-2022)

- J ulianaboom 14 te Kilder, 7035 CV; het nieuw bouwen van een vrij-
staande woning (ontvangen 30-05-2022)

-  Kerkhuisstraat 22 te Beek, 7037 DE; gedeeltelijke intrekking mili-
euvergunning (ontvangen 25-05-2022)

-  Logistiekstraat te ‘s-Heerenberg (Gem. Bergh, sectie B, nr. 993), 
het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 30-05-2022)

-  Schoolstraat 2 te Kilder, 7035 AR; brandveiliggebruik t.b.v. gebruik 
BSO (ontvangen 30-05-2022)

-  Slink te Azewijn kavel 3, 7045 BM; het bouwen van een vrijstaande 
woning (ontvangen 30-05-2022)

-  Tulpenstraat 14 te Didam, 6942 XN; het vervangen van de deuren 
en kozijnen (ontvangen 30-05-2022)

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
-  Den Hamweg 14 te Beek, 7037 DS; het verwijderen van asbest (ver-

zonden 30-05-2022)
-  Doetinchemseweg 11 te Kilder, 7035 CR; het saneren van het aan-

wezige asbest en de sloop van de woning en de kas (verzonden 
31-05-2022)

-  Julianaboom 14 te Kilder, 7035 CV; het slopen van de woning met 
bijgebouwen (verzonden 01-06-2022)

-  Kerkstraat 36 te Didam, 6941 AH; het verwijderen van asbest (ver-
zonden 31-05-2022)

-  Langestraat 2 te Braamt, 7047 AP; het verwijderen van asbest 
(verzonden 31-05-2022)

-  Prins Bernhardstraat 7 te Didam, 6942 AX; het verwijderen van 
asbest (verzonden 01-06-2022)

-  Tatelaarweg 28 te Didam, 6941 RB; het verwijderen van asbest 
(verzonden 27-05-2022)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsvergunning
-  Broekweg 1 te Azewijn, 7045 AX; het kappen van een boom (ver-

zonden 27-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  de Plataan 165 te Didam, 6942 TW; het verwijderen en gedeeltelijk 

vervangen van het  schoorsteenkanaal en schoorsteen (verzon-
den 02-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote Nekkum 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZR; het aanbouwen van een 
woongedeelte (verzonden 30-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heesweg 1 te Zeddam, 7038 ET; het plaatsen van 20 grondge-
bonden zonnepanelen tbv energievoorziening (verzonden 31-05-
2022). Rechtmiddel: bezwaar

-  Rozenstraat 22 te Didam, 6942 WH; het bouwen van een schuur 
met overkapping (verzonden 27-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Weemstraat 60 d te Didam, 6941 DD; het bouwen van een 
overkapping (verzonden 30-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
-  Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT; het nieuw bouwen van een 

paardenstal (verzonden 30-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Hagelkruis 4 te Kilder, 7035 DP; het verbouwen van de woning 

(verzonden 30-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 8 en 8a  te Didam, 6942 AG;  het wijzigen van de 

bedrijfswoning in een woning en het toevoegen van een woning 

met bijgebouw in het voormalige bedrijfspand (verzonden 01-06-
2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Braamtseweg 16 te Kilder, 7035 CT; het nieuw bouwen van een 
kapschuur (verzonden 30-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Doetinchemseweg 2-4 te Loerbeek, 7036 AA; het aanleggen van 
een riolering (verzonden 01-06-2022).Rechtsmiddel: bezwaar

-  Heeghstraat 70 te Didam, 6942 PG; het plaatsen van zonnepa-
nelen op het achterdakvlak van een bijgebouw en het oprichten 
van een grondopstelling zonnepanelen in achtertuin (verzonden 
02-06-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 22 te Stokkum, 7039 cc; het bouwen van een vrij-
staande woning met bijgebouw (verzonden 31-05-2022) Rechts-
middel: bezwaar

-  Omgeving Stroombroek (waaronder recreatieplas Stroombroek 
en Landal) te Braamt, het organiseren van het festival Lago Lago 
(verzonden 02-06-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Rinkomsweg 16 te Kilder, 7035 CB; het oprichten van een woonhuis 
(verzonden 02-06-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

Gedeeltelijke intrekking verleende omgevingsvergunning
-  Molenberg 9 te Stokkum, 7039 CL; het gedeeltelijk intrekken van 

de reeds verleende omgevingsvergunning d.d. 09-10-2019,  
uitsluitend voor de onderdelen die betrekking hebben op het Mul-
derhuis (verzonden 01-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
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 milieubeheer voor de 
Vinkwijkseweg 36 Zeddam, 7038 EP.
De melding betreft het starten van een dierenartsenpraktijk.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.
 
Melding aanleg bodemenergiesysteem 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de melding is in-
gediend voor locatie: Doesburgseweg 9 te Didam, 6941 SJ.
De ingekomen melding is geaccepteerd.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Carnaval De Peer
Datum : 11 t/m 13 juni 2022
Begintijd : 08.00 uur
Eindtijd : 01.00 uur
Locatie : Emmerikseweg 12 ‘s-Heerenberg
Verzonden      : 31-05-2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Evenement Lago Lago 2022
Datum : 1 juli t/m 3 juli 2022
Locatie :  Omgeving Stroombroek (waaronder recreatieplas 

Stroombroek en Landal) te Braamt
Start opbouwen: 23 juni 2022
Einde afbouwen: 7 juli 2022
Verzonden      : 02 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Carnaval ’s-Heerenberg
Naam : Pronkzitting XL Live 
Datum : 10 juni 2022 van 18.30 tot 00.30 uur
Locatie : Stadsplein ’s-Heerenberg

Naam : Carnaval Horeca
Datum : 11 juni en 12 juni 2022 van 10.00 tot 01.00 uur
 : 13 juni 2022 van 09.00 tot 24.00 uur
Locatie : Marktplein/Molenpoortstraat/Molenstraat

Naam : Carnavalsoptochten
Datum : 12 juni 2022 van 10.45 tot 17.00 uur (grote optocht)
 : 13 juni 2022 van 18.00 – 19.00 

Naam : Popverbranden
Datum :  3 juni 2022 van 18.30 tot 20.00 uur en van 23.00 

tot 01.00 uur 
Locatie : Stadsplein

Afsluitingen:
Pronkzitting XL Live 
Op 10 juni 2022 van 18.30 tot 00.30 uur zal het Stadsplein afgeslo-
ten zijn voor verkeer vanaf HJ57 De Bleek/ Molenstraat, Stadswal/ 
Op den Brand, Maalderij/Stadplein.

Carnaval Horeca
Vanaf zaterdag 11-06 9.00 uur t/m maandag 03.00 uur zullen de 
volgende wegen worden afgesloten voor verkeer. 
T.h.v. HJ 57: Kruising De Bleek/Molenstraat/Molenpoortstraat.
T.h.v. De Gracht: Kruising Hofstraat/Marktstraat Markstraat thv 
Keurslager Klarenaar 

Carnavalsoptochten
De volgende route wordt gevolgd:
Route zondag 12 juni 2022: Opstellen De Bleek, Slotlaan, Route: 
Peeskesweg, Stokkumseweg, Zeddamseweg, Molenpoortstraat, 
Molenstraat, Marktstraat, Oudste Poortstraat, Emmerikseweg, 
Klinkerstraat, Groenestraat, Touwslagersbaan, Grote Nekkum, 
Schoolstraat, Latkampstraat, Groenestraat, Plantsoensingel Mid-
den, Lengelseweg, Plantsoensingel Noord, Oude Doetinchemse-
weg, Molenpoortstraat, Molenstraat. Einde optocht oude Gemeen-
tehuis, ontbinden op de Marktstraat. 

Aanrij route Prinsen- en Raad wagen 
12.45-13.00 uur vanaf de carnavalshal Hal achter Laco aan de Oude 
Doetinchemseweg, Oude Doetinchemseweg richting centrum. 
13.00-13.15 uur Cafetaria Litjes achterwaarts de Dahliastraat inrij-
den en vanaf dit punt zal het gevolg op de wagens gaan staan. Bij 
vertrek vanaf Cafetaria Litjes, rond 13.30-13.45 uur, met Harmonie 
Crescendo voorop, zullen de wagens richting de stad gaan aanslui-
ting afgesloten route, onder begeleiding van twee verkeersrege-
laars, via een van te voren vastgelegde route zie kaart.
   
Maandag 13 juni Rommeloptocht 
Route: Opstellen Molenpoortstraat, Oudste Poortstraat, Emmerik-
seweg, Klinkerstraat, Groenestraat, Touwslagersbaan, Molenstraat 
einde de Bleek.

Popverbranden
Het stadsplein zal worden afgesloten i.v.m. het popverbranden
Verzonden     : 03 juni 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Drank en horeca
Vergunning Alcoholwet
Naam : Stichting Liemerije
Adres              : Waverlo 7, 6942 RG Didam
Verzonden : 31-05-2022
Rechtsmiddel   : bezwaar

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


