
G e m e e n te n i e u ws27
5 juli
2022

 CONTACT: Bergvredestraat 10 6942 GK Didam T (0316) 291 391 I www.montferland.info/contact E gemeente@montferland.info 

Wethouder Rob Mos
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 
9 juni is het nieuwe college geïnstalleerd. 
Vier nieuwe wethouders gaan enthousiast 
aan de slag in Montferland: Rob Mos (Hel-
der), Henk Groote (Lijst Groot Montfer-
land), Ingrid Wolsing (PvdA) en Jeanette 
Derksen (Lokaal Belang Montferland). De 
komende weken stellen zij zich aan u voor. 
Deze week is het de beurt aan Rob Mos.

Wil je je kort voorstellen aan Montferland?
Ik ben Rob Mos en 56 jaar jong. Geboren in Gro-
ningen maar opgegroeid in de kop van Drenthe. 
Na de middelbare school moest ik in dienst. 
Daarna als rijinstructeur aan de slag gegaan 
bij de Koninklijke Luchtmacht. En zo dan ook 
in Arnhem terecht gekomen. Na twee jaar ben 
ik als internationaal vertegenwoordiger van 
handtassen gaan werken. In Loil terecht geko-
men waar ik nu 30 jaar woon. Het Loilse volks-
lied is dan ook echt op mij van toepassing.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Ik ben het liefste bij mijn gezin. Mijn gezin be-
staat uit mijn vrouw Hilda en twee kinderen 
Nick en Liza. Met Hilda ben ik al 39 jaar samen. 
Golfen doe ik heel erg veel. Voetballen doe ik 
niet meer maar voetbal volgen ben ik gek op. En 
ik ga graag naar de Graafschap toe om ze aan 
te moedigen. 

Hoe heb je je eerste weken als wethouder 
ervaren?
Geweldig! De gemeente is een warm bad. Een 
goed ontvangst door de afdeling. Iedereen is 
erg behulpzaam. En als je nog zoekende bent is 

dat erg fijn. Ik ga er met veel energie tegenaan 
en heb er zin in. Het is heel druk en de agenda 
zit dan ook goed vol. Maar het is bovenal heel 
leuk om te doen.

Waarmee zou je als eerste aan de slag willen 
gaan?
Het aanjagen van woningbouw. De behoefte 
is enorm. Maar ook mij sterk maken voor de 
dorpsplannen voor de dorpen die ik heb toege-
wezen gekregen. Ook de mogelijkheden voor een 
zwembad staat op mijn lijstje. Daarvoor ga ik op 
zoek naar creatieve oplossingen omdat ik reke-
ning moet houden met alles wat er nu speelt.

Rob Mos gaat zich o.a. bezig houden met:
- Woningbouw
- Vergunningen
- Dorpsplannen

Volg Rob Mos op Facebook: 
www.facebook.com/wethouderrobmos
Telefoon: 0316 – 291 391
Mail: secretariaat@montferland.info

Vier vragen aan... ‘Koninklijke Lintjes’ in Loil!
Vorige week zaterdag werden Peter Rutjes en Onne Heesen, tijdens het 10-jarig jubileum van de 
Survivalrun Loil, verrast door burgemeester Harry de Vries. Beiden kregen zij een lintje uitgereikt 
en werden namens Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Peter is al dertig jaar zeer actief in de wereld van 
de survivalrun. Ook was hij jeugdtrainer bij SV Loil, 
afdeling voetbal. Vanuit het hele dorp weten de 
mensen de weg naar Peter te vinden, mede om-
dat zijn enthousiasme er altijd voor zorgt dat het 
gevraagde een succes wordt. Daarnaast haalt Pe-
ter zijn eigen voldoening altijd uit het genieten van 
de deelnemers, groot en klein.

Onne is actief voor SV loil, afdeling volleybal, het 
openluchtspel Loil, de Survival Run Loil, de stich-
ting Hart van Loil en de Kontaktraad Loil. Onne is 
een persoon die iedereen bij zijn organisatie zou 
willen. Hij steekt op allerlei gebieden de handen 
uit de mouwen en denkt mee om het evenement 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Niets is hem 
daarbij te veel. Hij behoort met zijn enorme inzet 
en creativiteit tot de categorie mensen die goud 
waard is voor het verenigingsleven. Links Peter Rutjes en rechts Onne Heesen

Informatieavond ‘investeren in een 
collectief zonnedak’
Op woensdagavond 13 juli vindt de informatie-
avond plaats over een collectief zonnedak op 
melkveehouderij de Fuik in Didam. Hier is ruimte 
voor circa 155 zonnepanelen. Energiecoöperatie 
Montferland Klimaatneutraal zoekt geïnteres-
seerden uit Didam en omgeving die samen met 
hen dit wil realiseren. Met de jaarlijkse subsi-
die van de rijksoverheid en de opbrengst van de 
stroom maakt dit een mooi rendement. De coöpe-
ratie heeft al drie daken in Didam van collectieve 

zonnepanelen voorzien. Graag breiden ze dit ver-
der uit om zo bij te dragen aan de klimaataanpak 
in Montferland. 

Heeft u interesse in deelname? Kom dan naar de 
informatieavond op 13 juli op het gemeentehuis 
Bergvredestraat 10 te Didam. Deze avond is van 
19.30 uur tot 21.00 uur. Graag wel even aanmel-
den via info@montferlandklimaatneutraal.nl

Hoe warm is het bij jou deze zomer?

De temperatuur stijgt. Dat lijkt misschien leuk, maar we krijgen er ook last 

van. Tijdens een hittegolf blijft het lang warm in huis, we hebben last van 

hittestress en de natuur krijgt een klap. Met z’n allen kunnen we er wat aan 

doen. Bijvoorbeeld door te beginnen in je tuin.

TIPS IN JE TUIN
1. Planten aan je gevel houden je huis 

koel. Denk aan klimplanten zoals 
clematis, roos en jasmijn.

2. Zorg voor voldoende schaduw in je 
tuin door voldoende bomen, struiken 
en eventueel een begroeide pergola.

3. Door minder tegels en meer groen 
kan je tuin wel tien graden koeler zijn. 
En bij een plensbui kan het water ook 
sneller weg.

4. Wees zuinig met water. Zoek een 
mooie zwemplek in plaats van een 
zwembad in je tuin te vullen.  
Op www.zwemwater.nl zie je waar je 
veilig kunt zwemmen.

Vanaf 15 juli tot eind augustus vindt de Weet 
van Water droogte expositie plaats in het 

Stadsmuseum in Doetinchem. 
Deze expositie laat je zien wat je allemaal zelf 

kunt doen tegen droogte. 
Er worden filmpjes getoond, tips gegeven en je 

kan er onze nieuwe droogtetafel zien. 
Ben jij benieuwd? 

Loop gerust even binnen!

Meer tips? Kijk op: www.weetvanwater.nl/tips
Montferland  Weet van Water is een samenwerking tussen de gemeente Montferland en Waterschap Rijn en IJssel.



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
 Ruimtelijke Ordening

Ontwerpbestemmingsplan ‘Loil, Kloosterstraat nabij 7’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Loil, Kloosterstraat 
nabij 7’ met ingang van 6 juli 2022 gedurende een termijn van zes 
weken, bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvrede-
straat 10) voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.ruimtelij-
keplannen.nl en via www.montferland.info te raadplegen is. 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologische rege-
ling waarbij het perceel, kadastraal bekend Didam sectie D nummer 
2197 aan de Kloosterstraat in Loil, wordt bestemd voor woondoel-
einden om de bouw van een levensloopbestendige woning mogelijk 
te maken.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar 
zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden ge-
maakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afde-
ling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Hagelcruijsweg te Stokkum, 7039; het oprichten van een vrijstaan-
de woning (ontvangen 26-06-2022)
- Molenstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AE; het plaatsen van een 
hekwerk (ontvangen 23-06-2022)
- Prinses Beatrixstraat 55 te Didam, 6942 JJ; het verbouwen en uit-
breiden van de vrijstaande woning (ontvangen 29-06-2022) 
- Slagboom 13 te ’s-Heerenberg, 7041 ST; het realiseren van een op-
bouw op de garage (ontvangen 28-06-2022)
- Strobloemstraat 14 te Didam, 6942 VS; Het realiseren van een 
overkapping aan een bijgebouw ( ontvangen 30-06-2022)

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
- Kilderseweg te Zeddam, 7038 EH; het verwijderen van asbest in 
een middenspanningsruimte naast huisnr. 27 (verzonden 29-06-
2022)
- Pastoor van Sonsbeeckstr 17 te Stokkum, 7039 AG; het saneren 
van de dakbeplating (verzonden 23-06-2022)
- Sperwerstraat 30 te Didam, 6942 KX; het saneren van asbest 
(verzonden 23 juni 2022)

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
- Het Wijdeveld 30 te Kilder, 7035 DN; het plaatsen van een dakka-
pel (verzonden 24-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
- Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC; het aanleggen van 3 padel-
banen en een squashbaan (verzonden 24-06-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
- Dr.Jan Herman van Heeklaan 27 te ’s-Heerenberg, 7041 CE; het re-
aliseren van een dak boven de bestaande afscheidingsmuur en de 
reeds bestaande garage (verzonden 27-06-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- Stirlingstraat 6 te Beek, 7037 DG; het nieuw bouwen van een be-
drijfspand (verzonden 23-06-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeentelijk mo-
nument
- Wehlseweg 39 Didam (Loil): plaatsen van twee dakvensters in de 
achtergevel van de woning 
(Verzonden: 28 juni 2022). Rechtsmiddel: bezwaar.

 Openbare Werken 
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland 
maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 18 
Wegenverkeerswet heeft genomen en besluit tot:

Het aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het parkeren en 
opladen van elektrische motorvoertuigen, door middel van:
Het plaatsen van bord E04, inclusief onderbord met pijlaanduiding, 
ter hoogte van De Hangaarts 31 te ‘s-Heerenberg
Inzage en informatie: 5-7-2022 tot en met 15-8-2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te zoeken 
op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar
 
 Verleende Standplaatsvergunning
- Stadsplein te ’s-Heerenberg, verkoop van falafel op de zaterdagen 
(datum 16 juni 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 
Terborgseweg 16, 7038 EX te Zeddam.

De melding betreft het bouwen van een roundhouse (milieu).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Schuttersfeest
Datum : 23 juli 2022 van 19.00 tot 00.30 uur
  24 juli 2022 van 08.30 tot 00.30 uur
  25 juli 2022 van 08.30 tot 00.30 uur
Locatie : rondom Kerkplein Wehlseweg Loil
Afsluiting : De volgende wegen worden afgesloten:
   Wehlseweg v.a. De Zomp t.a. Pastoor Indenstraat;  
   Kloosterstraat v.a. Hellekampweg t.a. Wehlseweg
Verzonden      : 30  juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Schuttersfeest St. Isidorus Oud-Dijk
Datum : 24 juli 2022 van 09.30 tot 01.00 uur
 25 juli 2022 van 07.00 tot 01.00 uur
Locatie : terrein thv Dijksestraat 48 Oud-Dijk
Afsluiting   : Op 25 juli 2022 van 08.30 tot 17.00 uur zal de  

 Dijksestraat t.h.v. nr. 48 worden afgesloten
Verzonden      : 28-06-2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Mechteld ten Ham weekeinde
 
 Paranormale beurs
  Zaterdag 20 augustus 2022 van 12-17 uur. 
Locatie:  Zalencentrum de Gracht

 Gouden handen markt
 Zaterdag 20 augustus 2022 van 11-17 uur. 
Locatie:  Hofstraat en Hof van Bergh

 Fluisterwoud
 Zaterdag 20 augustus 2022 van 12-17 uur. 
Locatie: De Plantage achter Huis Bergh

 Braderie
 Zondag 21 augustus 2022 van 11-17 uur. 
Locatie:  Binnenstad van ’s-Heerenberg 

 Oude Ambachten
 Zondag 21 augustus 2022 van 11-17 uur. 
Locatie:  Hofstraat

 Muziek en toneel
 Zondag 21 augustus 2022 van 11-17 uur.
 Locatie:  De wei bij Huis Bergh, Hof van Bergh, Molenstraat,  
 Marktstraat, Gravenwal en Hofstraat

Afsluiting: Zondag 21 augustus 2022
De Zeddamseweg van 07:00 tot 19:00 (vanaf de Stokkumseweg 
tot aan Klinkerstraat)
De Molenpoortstraat van 07:00 tot 19:00
Parkeerplaats De Bleek van 07:00 tot 19:00
Het Stadsplein van 07:00 tot 19:00
De Molenstraat van 07:00 tot 19:00
De Hofstraat van 07:00 tot 19:00
‘s-Gravenwal van 07:00 tot 19:00 vanaf Parkeerplaats HB tot aan 
de Muntwal
Marktstraat tot aan Gertrudis 07:00 tot 19:00

Parkeerverboden: Er worden parkeerverboden op de volgende stra-
ten ingesteld:
Zondag 21 augustus 2022: Gravenwal (Gertrudes – Hofstraat)
Hofstraat, Molenpoortstraat, Parkeerterrein De Bleek links van de 
ingang, Stadsplein, Molenstraat en de Marktstraat;

Verzonden      : 30 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement     : Schuttersfeest
Datum : 24 juli 2022 van 12.00 tot 18.00 uur
 25 juli 2022 van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie : t.h.v. Gasterij de Harmonie Raadhuisstraat Didam
Afsluiting : De volgende wegen worden afgesloten op 25 juli 2022):
Raadhuisstraat v.a. Burg. Kronenburglaan t.a. Dom. Kamplaan
Verzonden      : 30 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar


