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Heldendaad Daan en Teun ten Brink 
Op 20 januari werd het een bijzondere middag voor de jonge Daan en Teun ten 
Brink uit ‘s-Heerenberg. Weet u nog? 

Op 31 januari 2019 belden zij 112 voor hun 
onwel geworden oma. Heel bijzonder voor 
zulke jonge kinderen! Het Jeugdjournaal, 
regionale en lokale media besteedden 
veel aandacht aan hun heldendaad. Zij 
werden een voorbeeld voor alle kinderen 
in heel Nederland! Eerder ontvingen ze 
de Pluim van de burgemeester en van-
daag een nationaal eerbetoon. Namens 

de Stichting Carnegie Heldenfonds mocht 
burgemeester Peter de Baat hen het Lof-
felijk Getuigschrift overhandigen. Behalve 
met het Getuigschrift werden de jongens 
ook verrast met een mooi cadeau. Dankzij 
hun adequaat handelen gaat het nu weer 
goed met oma. Tot slot complimenteerde 
de burgemeester de jongens met een high 
five, dik verdiend mannen!

‘Levenslicht’ in Montferland
Op 22 januari hebben 25 basisschoolkin-
deren op het Stadsplein in ‘s-Heerenberg 
lichtgevende stenen geplaatst voor het 
tijdelijke Lichtmonument. Heel indruk-
wekkend, omdat iedere steen staat voor 
een slachtoffer van de Holocaust. Heem-
kundekring Bergh, Trio Odessa, Welcom en 
vele anderen, hartelijk dank. Aanstaande 
27 januari 2020 is het precies 75 jaar ge-
leden dat Auschwitz, hét internationale 
symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 

Van de kleine Joodse gemeenschap, van 
ca. 70 personen, die vlak voor de 2e We-
reldoorlog in ‘s- Heerenberg leefde, heeft 
echter niemand de deportatie naar Aus-
chwitz overleefd. Burgemeester Peter de 
Baat spreekt de wens uit dat iedere steen 
een lichtend baken is voor een ieder! Alle-
maal kunnen en moeten wij ons ‘steentje’ 
bijdragen om antisemitisme, discriminatie 
en fundamentele onverdraagzaamheid te-
gen te gaan. Dat maakt ons mens.

Zwerfafvalbrigade Didam:  
startbijeenkomst 12 februari
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) gaat in nauwe samenwerking met 
bewoners en de gemeente een Zwerfafval-
brigade opstarten. Een zwerfafvalbrigade 
is een nieuwe aanpak van zwerfafval, die in 
Montferland tot nu toe veel enthousiasme 
heeft geoogst. Geïnteresseerde inwoners 
zijn van harte welkom deel te nemen aan 
de startbijeenkomst.

Zwerfafvalbrigade
Een Zwerfafvalbrigade is een lokale groep 
met inwoners, die regelmatig zwerfafval 
in hun omgeving opruimt. Op deze manier 
draagt men niet alleen bij aan een schone-
re omgeving, maar ook een duidelijk sig-
naal naar de omgeving dat zwerfafval niet 
meer van deze tijd is. SLG faciliteert vrijwil-
ligers met hesjes, knijpers, handschoenen 
en vuilniszakken, organiseert afspraken 
met de gemeente over het afhalen opge-
haald zwerfafval en zorgt voor een handi-
ge Whatsapp-groep zodat men elkaar op 
de hoogte kan houden. 

Samen werken aan een aantrekkelijke 
omgeving
Het accent bij de Zwerfafvalbrigade ligt 
hierbij op een positief en een gezamen-
lijk resultaat: het is leuk om samen met 
buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, ie-
dereen kan het initiatief nemen en u doet 
alleen mee als u zin en tijd heeft. Zo is er 
snel resultaat en wordt de eigen omgeving 
al gauw veel aantrekkelijker! Dat werk pre-
ventief en stimuleert anderen om ook aan 
de slag te gaan; zo ontstaat een zwaan-
kleef-aan effect.

Startbijeenkomst in Didam
Woensdagavond 12 februari is van 19.30 tot 
21.00 uur een startbijeenkomst in het Al-
bertusgebouw in Didam (Raadhuisstraat 
3, 6942 BE Didam). Het concept zelfredza-
me zwerfafvalbrigades wordt dan toege-
licht. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

Heeft u vragen aan Stichting Landschaps-
beheer Gelderland? Neem dan contact op 
met Tijl Essens, t.essens@landschapsbe-
heergelderland.nl, 06-14135745 f kijk op 
https://landschapsbeheergelderland.nl/
zwerfafvalbrigades/.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Arnhemseweg 1 te Beek, 7037 CG; het vervangen van de 

bestaande omheining van het weiland,  in een veekeren-
de houten omheining (ontvangen 20-01-2020)

-  Beekseweg te Didam, 6942; het herinrichten van een 
agrarisch perceel (ontvangen 17-01-2020)

-  Beekseweg te Zeddam, 7038; het kappen van een ruwe 
berk en een valse acacia (ontvangen 16-01-2020)

-  Prinses Beatrixstraat 46 te Didam, 6942 JG; het starten 
van een kapsalon aan huis (ontvangen 22-01-2020)

-  St. Isidorusstraat 15b te Stokkum, 7039 CW;  het aan-
planten van landschappelijke beplanting (ontvangen 
21-01-2020)

-  Tatelaarweg 9 te Didam, 6941 RB; het kappen van een 
populier nabij de woning (ontvangen 20-01-2020)

-  Van Rouwenoortweg te Didam, 6942; het oprichten van 
een vrijstaande woning (ontvangen 17-01-2020)

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
-  Doetinchemseweg 41 te Loerbeek, 7036 AE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 20-01-2020)
-  Hengelderweg 28-30, 6942 NB en Kollenburgweg 9, 

6942 NA te Didam; het slopen en het verwijderen van 
asbest (verzonden 20-01-2020)

-  Stadsplein 20 te ’s-Heerenberg, 7041 JB; het verwijderen 
van asbest (verzonden 20-01-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Langestraat 49 te Braamt, 7047 CK; het verbouwen van 

een woning (verzonden 21-1-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning
-  Hengelderweg 4 te Didam, 6942 NC; het gebruiken van 

de manegehallen voor tijdelijke opslag (verzonden 21-
01-2020), Rechtsmiddel: bezwaar

Besluit omgevingsvergunning wijziging gebruik - 
Grensstraat 11 te ’s-Heerenberg.
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat op grond van de artikelen 2.1 lid 1 onder c., 
2.12 lid 1 en 3.7 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht en op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een besluit is opgesteld op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning. 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is gericht op 
het vestigen van sport/fitness aan de Grensstraat 11 te 
’s-Heerenberg.  

De omgevingsvergunning is verleend voor de volgende 
activiteit:
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Ter inzage: 29 januari 2020 t/m 11 maart 2020.
 
Rechtsmiddel: Bezwaar.

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 47
6940 BA Didam
www.montferland.info

 Openbare Werken
Registratienummer: 20int00192 plaatsen  Achter de 
Kom 42  ‘s-Heerenberg  28-01-2020

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-

doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Achter de 
Kom 42 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 28-01-2020 tot en met 10-03-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Registratienummer: 20int00193 plaatsen  Wilhelmi-
nastraat 103 - 13  Didam  28-01-2020

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Wilhelmina-
straat 103 - 13 te Didam.

Inzage en informatie: 28-01-2020 tot en met 10-03-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 
 

  
‘Onder Invloed’ 
Alcohol & Drugs

 
 Experimenteren hoort erbij als je jong bent.  
  Maar onder druk van vrienden gaan pubers soms verder dan 
  ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. 
 
 Theatergroep Playback houdt het publiek op een luchtige wijze een  
  spiegel voor aan de hand van herkenbare en humoristische scènes.  
 
      Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens?  
  Hoe maak je ‘samen drinken’ of blowen minder normaal?  
   De interactieve ouderavond ‘Onder Invloed’ helpt ouders hierbij. 
 
 
    
     

Wanneer: donderdag 30 januari 2020  
Waar:  Theater Het Barghse Huus 
   Willem van den Berghstraat 1 te ‘s Heerenberg 
Tijd:  inloop 19:15 - aanvang 19:30 - einde 21:00 
Voor wie: ouders en opvoeders 
Kosten:  geen  
Aanmelden:  graag! Stuur een mail naar: c.som@montferland.info   
  
Info Playback: www.tgplayback.nl

Concept agenda Politieke Avond 
Montferland (PAM) 
6 februari vanaf 18.30 uur in Gouden Handen te ’s-Heerenberg

18.30-19:20 uur: Inloop en interactie tus-
sen inwoners en raadsleden in de hal

Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenuur voor vragen 
van de raad aan het college en toelichting 
raadsbrief
19.30-20.10 uur: Gedachtewisseling 
Contourennotitie Versterking Regio 
Arnhem-Nijmegen

Kleine zaal
Oordeelsvormende sessie:
19.30-20.10 uur: Bestemmingsplan Buiten-
gebied herziening woonregels

PAM Raadsvergadering 
20.30 uur 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst vorige verga-

dering
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Startnotitie Groenbeleidsplan
6.  Bestemmingsplan Bloemenbuurt 

Didam
7   Heroriëntatie Wijk- en kerngericht 

werken (WKW)
8.  Huisvesting brandweerkazerne Didam
9.  Sluiting
U bent van harte welkom bij de Politieke 
Avond Montferland. 



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
Registratienummer: 20int00194 plaatsen  De Haze-
laar 42  Didam  28-01-2020

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:

Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van De Hazelaar 
42 te Didam.

Inzage en informatie: 28-01-2020 tot en met 10-03-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

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 milieube-
heer voor de Matjeskolk 23 te Beek.

De melding betreft het veranderen van een bedrijf.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning

Evenement :  Carnavalsoptocht
Datum :   21 februari 2020 vanaf 11.00 tot 14.00 

uur (Start Schoolstraat Beek)
     24 februari 2020 vanaf  12.30 tot 17.00 

uur (Start Didamseweg Loerbeek)
Locatie :  Route door het centrum van Beek
Route en 
afsluiting   :  1.  De routes zullen ten tijde van het 

evenement afgesloten zijn voor ver-
keer.

                        2. De volgende route wordt gevolgd:
   Vrijdag 21 februari 2020 (schoolop-

tocht): Schoolstraat - Sint Martinus-
straat - Sint Jansgildestraat (Einde bij 
’t Gildehuis) en route weer terug om 
13.30 uur

   Maandag 24 februari 2020 (grote 
optocht): Didamseweg - Sint Jansgil-
destraat - Pastoor van Angerenstraat 
- Sint Martinusstraat - Kleefsestraat 
- Hövelstraat - Schoolstraat - Sint 
Jansgildestraat - Schaapsdrift - Sint 
Martinusstraat - Kasteellaan - Peter 
Meisterstraat - Arnhemseweg - Sint 
Jansgildestraat - Kerkhuisstraat (Ont-
bindingsweg)

Verzonden :  21 januari 2020
Rechtsmiddel :  bezwaar

Evenement :  CV Optocht
Datum :   21 februari 2020 van 08.00 tot 10.30 

uur
  23 februari 2020 11.45 tot 17.00 uur
Locatie :   Start parkeerplaats Boszicht Nieuw-

Dijk
Route en
afsluiting   :  1.  De routes zullen ten tijde van het 

evenement afgesloten zijn voor ver-
keer.

                        2. De volgende route wordt gevolgd:
   21 februari 2020; (optocht basis-

school). Start parkeerplaats “BOS-
ZICHT”- Meikamerlaan - Bosstraat - 
Haamstraat - Liemersweg - Bosstraat 
- Meikamerlaan – ontbinding parkeer-
plaats Boszicht.

  23 februari 2020: (grote optocht)
   Start parkeerplaats “BOSZICHT” naar 

de Meikamerlaan - Bosstraat - Pon-
tilaan - Antoniusstraat - Liemers-
weg - Pater Smitsstraat - Beekseweg 
- Bievankweg - Wilhelminastraat 
- Willibrordusweg - Rozenstraat - Lu-
pinestraat - Kerkstraat - Lockhorst-
straat, Hoofdstraat Willibrordusweg   
Wilhelminastraat - Raadhuisstraat 
- Hoofdstraat - Willibrordusweg - Wil-
helminastraat - Bievankweg - Beekse-
weg –  Pater Smitsstraat - ontbinding 
bij café “Tante Dies”

Verzonden :  21 januari 2020
Rechtsmiddel :  bezwaar


