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Meer weten? 

Het was weer een droge zomer met extreem weer. Droogte, hitte en wateroverlast zullen in de 

toekomst vaker voorkomen. Dat vraagt om een tuin die hierop voorbereid is. Die je schaduw geeft in de 

zomer en die het water opvangt in de herfst en de winter. Wil je jouw tuin hierop voorbereiden? 

Dan is NU hét moment om dat te doen.

Is jouw tuin er al klaar voor?!

Plant meer groen in je tuin
Wil jij ook insecten, bijen, vlinders en vogels in je tuin? Hoe? Zorg 
dan voor veel variatie in beplanting en gebruik planten die het 
hele jaar bloeien of groen blijven. Denk aan de planten ijzerhard 
bijvoorbeeld, of ooievaarsbek, anemonen en grassen. De hovenier 
bij jou in de buurt heeft vast nog meer goeie tips voor je! 

Zo voorkom je onkruid
Niemand zit toch te wachten op 
gif in z’n tuin?! Er zijn veel 
soorten planten die weinig 
onderhoud nodig hebben 
en die goed tegen droge  
natte omstandigheden 
kunnen. Vul deze planten 
aan met bodembedekkers 
zodat het onkruid geen kans 
krijgt en je hebt helemaal geen 
bestrijdingsmiddelen nodig! 

Poot nú je bloembollen
Ben je gek op bloembollen? Dan is de 
herfst dé tijd om ze te poten! Vroeg in 
het voorjaar heb je dan een prachtige 
bloemenzee waar de bijen graag op af 
komen. 

Water de grond in
Voorkom wateroverlast en haal wat tegels uit je tuin. Of 
gebruik tegels die water doorlaten. Het is belangrijk dat het 
regenwater de grond in kan en niet de straat op stroomt waar 
het voor overlast zorgt. Meer planten zorgen bovendien voor 
een gezondere bodem en in de zomer heb je minder last van 
de hitte.

Vang je regenwater op
Maak je regenpijp los van het riool en vang het op in je tuin. 
Of plaats een regenton. Ook leuk: maak hoogteverschillen. In 
vijvertjes of poelen kun je water tijdelijk opslaan en het ziet er 
ook nog eens heel leuk uit! 

Help de dieren overwinteren
Wist je dat er heel veel dieren in je tuin overleven? Die zoeken 
beschutting. Hoe meer takjes en blaadjes, hoe beter! Deze 
winter laten we dus blad, uitgebloeide bloemen en takjes 
lekker liggen! 

Zorg nú voor schaduw in de zomer
De herfst is de ideale tijd voor het planten van bomen 
en vaste planten. Zorg dus nu voor natuurlijke 
schaduw met bomen of een begroeide pergola. 
Ook een groen dak draagt bij aan een lagere 
omgevingstemperatuur. 

HERFSTTIPS VOOR EEN WATERVRIENDELIJKE EN AANGENAME TUIN

www.weetvanwater.nl

Heb je tips of leuke 
voorbeelden? 

Deel ze om anderen te 
inspireren 

met #weetvanwater 

Montferland weet van water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Montferland.
 Meer info over de gemeente vind je op: www.montferland.info
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Politieke Avond Montferland 15 oktober 
Op 15 oktober vanaf 19.00 uur wordt de politieke avond gehouden in het bestuurs-
centrum Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg.

De Politieke Avond Montferland staat in 
het teken van beeldvorming (informatie 
ophalen), oordeelsvorming (debat) en 
besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over ac-
tuele onderwerpen.

Agenda locatie raadzaal:
19.00 uur - 19.30 uur Vragenhalfuur
19.35 uur - 20.15 uur Beeldvormend - 

Kaders sportvoorziening
20.20 uur - 20.55 uur Beeldvormend – 
Startnotitie Transitievisie warmte

Agenda locatie kleine zaal:
19.00 uur - 19.40 uur Beeldvormend – Pro-
grammabegroting 2021 - 2024 en Raads-
voorstel Pakket aan maatregelen
19.45 uur - 20.25 uur Beeldvormend – Con-
cept Regionaal Risicoprofiel en concept 
Regionaal Beleidsplan inclusief dekkings-
plan (VNOG)

20.30 uur - 20.55 uur Oordeelsvormend – 
Herziening subsidiebeleid
 
Raadsvergadering vanaf 21.00 uur (te 
volgen via live stream op de website)
1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5.  Hamerstukken
5.1  Bestuursrapportage 2020
5.2   Startnotitie opstellen 
 Biodiversiteitsplan
6.  Bespreekstukken
6.1  Aanwijzingsbesluit raadsgriffier

6.2   Ambitie implementatie 
 Omgevingswet
6.3  Corporate Story
7.  Motie zonder raadsvoorstel
8.  Initiatiefvoorstel Rob Mos
9.  Sluiting 

Vanwege coronamaatregelen is de publie-
ke tribune gesloten. Wanneer u wilt mee-
praten over een geagendeerd onderwerp 
in de beeldvormende sessie dan kunt u 
contact opnemen met de griffie: griffie@
montferland.info of via 0316-291378.
Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda.

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

Vastgesteld ‘Chw bestemmingsplan Braamt, 
Dorpsplan’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 1 oktober 2020 het ‘Chw bestemmings-
plan Braamt, Dorpsplan’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische rege-
ling in Braamt voor: 
•  de verbouw van het dorpshuis tot multifunctionele ac-

commodatie (MFA); 
•  de herontwikkeling van de kerk tot woongebouw met 

(parochie)woning en een nieuwe vrijstaande woning; 
•  de herinrichting van het dorpsplein en de aanleg van 

een nieuw trapveldje; 
•  de herinrichting van een deel van het vrijkomende voet-

balterrein als tijdelijk zonnepark. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van het innovatieve experiment artikel 7j van 
de Crisis- en herstelwet (Chw). Daarin is opgenomen 
dat een gemeenteraad gronden kan aanwijzen, waar 
in afwijking van de bepalingen in de Wro en het Besluit 
omgevingsrecht (Bor), voor een periode van maximaal 
vijftien jaar vergunningsvrij zonnepanelen kunnen wor-
den geplaatst. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is ambtshalve gewij-
zigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat 
eerder ter inzage heeft gelegen, betreffende:
•  In verband met de aankoop van een stuk agrarische 

grond (van circa 165 m2) aan de noordzijde van het 
plangebied, is deze grond opgenomen in het plange-
bied en bestemd als ‘Groen’. Ter plaatse van deze gron-
den is een groenstrook beoogd.

•  De aanbouw aan de oostzijde van de kerk is opgeno-
men op de verbeelding, omdat hier bergingen voor de 
appartementen in de kerk zijn beoogd. De bergingen 
zijn op de verbeelding aangeduid met de aanduiding 
‘bijgebouwen’. In de regels is in artikel 8.2.2 een nieuwe 
sub l toegevoegd. De oorspronkelijke sub l en m zijn om 
die reden vernummerd tot respectievelijk sub m en n.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 oktober 
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 
10) en is tevens te raadplegen via www.montferland.info 
en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1955.
bpsgbrmalgdorpspla-va01.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Beroep kan worden ingesteld door: 
•  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-

kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken; 

•  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Mont-
ferland bij de vaststelling van het plan ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Esdoorn 28 te Didam, 6941 ZK; het plaatsen van een 

carport (ontvangen 03-10-2020)
-  De Klomp 33 te ’s-Heerenberg, 7041 TA; het starten van 

een bedrijf t.b.v. reparatie en onderhoud aan fietsen 
(ontvangen 05-10-2020)

-  Kastanjelaan 12 te Stokkum, 7039 CE; het bouwen van 
een erker aan de voorzijde van het huis (ontvangen 02-
10-2020)

-  Kornhorst 46 te ’s-Heerenberg, 7041 HK; het plaatsen 

van een rookafvoer langs de gevel (ontvangen 05-10-
2020)

-  Peeskesweg 10 te Beek, 7037 CH; het plaatsen van zon-
nepanelen op grondlocatie (ontvangen 06-10-2020)

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Peppel 38 te Didam, 6941 XS; het verwijderen van as-

best (verzonden 06-10-2020)
-  Doetinchemseweg 3 te Loerbeek, 7036 AB; het saneren 

van asbest (verzonden 07-10-2020)
-  Geraniumstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 

Goudbloemstraat 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; 
Strobloemstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 te Didam 6942 
XG, 6942 XH, 6942 XC, 6942 VR, 6942 VS; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 06-10-2020)

-  Goudsbloemstraat 7, 20, 42, 44, 48 en 60 te Didam, 
6942 XB, 6942 XC en 6942 XD; het verwijderen van as-
best (verzonden 07-10-2020)

-  Kerkstraat 77 te Didam, 6941 AE; het verwijderen van as-
best (verzonden 06-10-2020)

-  Liemersweg 50 te Didam, 6942 HT; het verwijderen van 
het dak van de garage/schuur (verzonden 07-10-2020)

-  Strobloemstraat 8,10 en12 te Didam, 6942 VS; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 05-10-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  De Meidoorn 10 te Didam, 6942 TD; het plaatsen van 

een tuinhuis met overkapping (verzonden 02-10-2020). 
Rechtsmiddel; bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
- Schoolstraat 5 1 te Didam, 6942 AJ; het plaatsen van 
een tijdelijke containerlift voor 4 weken (verzonden 02-
10-2020). 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 
beschikken over een electronische hand-
tekening (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
Verleende omgevingsvergunning
-  Grote Huilakker 21 te Didam, 6942 RC; het oprichten van 

een woning (verzonden 06-10-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Melkweg 1 a te Beek, 7037 CN; het realiseren van een 
zelfstandige inwoningssituatie (verzonden 05-10-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zuiderstraat 12a te Kilder, 7035 AW; het plaatsen van 
LED lichtmasten (verzonden 02-10-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

 Milieu
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevings-
recht activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt het besluit voor:

Een tankstation aan de Tatelaarweg 21a in Didam.
De aanvraag gaat over het verplaatsen van de gasfles-
senopslag en het verwijderen en nieuw plaatsen van op-
slagtanks. 
Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking zijn 
geen zienswijzen ingediend, de definitieve beschikking  
wijkt niet af van de ontwerpbeschikking. De beschikking 
voorziet in het verlenen van de gevraagde vergunning     
(verzonden 5 oktober 2020).
Rechtsmiddel: beroep of voorlopige voorziening bij 
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem of via het digitaal loket bestuursrecht 
op www.rechtspraak.nl.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie.

 Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende melding is ingediend op grond van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer door Kleiduivenschietvereniging “Baerlebosch”
De melding betreft het veranderen van activiteiten (uit-
breiden van de schiettijden) op het adres Baarleweg 8 te 
Didam.

Ingekomen aanvraag maatwerkvoorschriften
-  Baarleweg 8 te Didam, 6941 RD; het verzoek om maat-

werkvoorschriften geluid (ontvangen 25-08-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag maatwerkvoor-
schriften
- Baarleweg 8 te Didam, 6941 RD; het verzoek om maat-
werkvoorschriften geluid (verzonden 05-10-2020). 


