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Noodopvang voor kinderen tussen 0-12 jaar 
van ouders met cruciale beroepen 
De gemeente Montferland organiseert noodopvang voor de kinderen van ouders 
met cruciale beroepen. Hierbij geldt dat minimaal een van de ouders een vitaal be-
roep heeft en dat het regelen van opvang niet (meer) mogelijk is. Ook geldt hierbij 
dat uw kind geen symptomen vertoont zoals: verkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts. De lijst met cruciale beroepen vindt u op de website van rijksoverheid. 

De gemeente maakt gebruik van de exper-
tise van de scholen en de kinderdagverblij-
ven. Er is niet gekozen voor een centrale 
opvanglocatie omdat we kinderen zoveel 
mogelijk in een normale situatie willen 
houden. Echter moet de capaciteit wel 
aanwezig zijn.
In overleg met alle houders van de kinder-
dagverblijven in onze gemeente, hebben 
we de volgende maatregelen genomen 

indien u gebruik wilt maken van noodop-
vang:
1.  Meld u bij uw school of kinderdagverblijf 

om noodopvang aan te vragen;
2.  Bewijs dat u en/of uw partner een cruci-

aal beroep heeft;
3.  De school of kinderdagverblijf kijkt met u 

mee of de noodopvang op eigen locatie 
plaats kan vinden of op een locatie bij 
een andere school of kinderdagverblijf. 

Papiercontainers tijdelijk niet geleegd! 
Met ingang van vrijdag 20 maart 2020 worden de papiercontainers tijdelijk niet 
geleegd in verband met de maatregelen aangaande het coronavirus. In onze ge-
meente halen voor een groot deel vrijwilligers het papierafval op. Het is onverant-
woord om groepen vrijwilligers hiervoor samen te laten komen. Is uw papiercon-
tainer vol? Bewaar het papier dan tijdelijk in dozen. Bij een volgende ronde van 
papierinzameling mag u deze dan naast de papiercontainer aanbieden. 

Het gaat voorlopig om de volgende 
papierinzamelrondes:
Vrijdag 27 maart: Nieuw Dijk
Zaterdag 28 maart: ’s-Heerenberg West
Woensdag 1 april: Braamt, Azewijn, 
Vethuizen, Wijnbergen.
Vrijdag 3 april: Greffelkamp, Loil, 
Didam West
Zaterdag 4 april: Lengel en ’s-Heeren-
berg Oost.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 
april 2020. De inzameling van restafval, 
Plastic verpakkingsafval, Blik en Dranken-

kartons (PMD) en GFT gaat gewoon door. 
U kunt uw container aan de weg zetten op 
de dag die hiervoor is aangegeven op de 
Afvalkalender. U kunt deze kalender inzien 
op onze website www.montferland.info 
via de afvalwijzer.

De aanbiedstations in ’s-Heerenberg en 
Zevenaar blijven geopend. We vragen u 
wel om afstand van elkaar te houden als u 
afval komt brengen. Ook vragen we u om 
een bezoek uit te stellen als dit mogelijk 
is. Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals 
verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Centrumpunt Didam tot en met 
vrijdag 3 april gesloten
In verband met de Corona-maatregelen is het Centrumpunt Didam de komende 
vrijdagochtenden gesloten tot en met 3 april 2020 tot nader bericht.

Vragen en informatie
Alle informatie over het Centrumplan 
Didam is te vinden op onze website: 
www.montferland.info/centrumplan. Of 
volg onze facebookpagina: Centrumplan 
Didam.
Heeft u een vraag? Dan kunt u deze aan 
ons mailen: centrumplandidam@mont-
ferland.info of bel met gemeente Montfer-
land (0316) 291 391.

De Politieke Avond Montferland (PAM) van 2 april gaat NIET door.
Er is besloten dat er tot en met 6 april geen vergaderingen van de raad 
worden gehouden.
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Beschikking ambtshalve wijziging  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en gelet op artikelen 2.30 eerste lid en 2.31a eerste lid van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en artikel 5.10 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) besloten hebben de volgende vergunning te wijzi-
gen:
De nu geldende omgevingsvergunning van 21 november 
2017 voor de inrichting aan de Langeboomsestraat 20 te 
Wijnbergen voor het in werking hebben van een varkens-
houderij te wijzigen door aan deze vergunning extra voor-

schriften te verbinden die zijn opgenomen in het onder-
deel “Voorschriften milieu”; 
het document: ”2019-14-1 UITWERKING BBT Conclusie” 
d.d. november 2019, onderdeel uit te laten maken van het 
Besluit.
Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbesluit zijn geen 
zienswijzen ingediend, het definitieve besluit wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

Rechtsmiddel: beroep bij Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend voor:
Locatie: Willem Schuurmanlaan 41 te ’s-Heerenberg 
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie

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 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.


