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Ik heb last van de eikenprocessierups! 
In de komende maanden, van half mei tot half augustus, kunt u de eikenproces-
sierups weer aantreffen. Deze rups heeft brandharen, welke jeuk, huiduitslag en 
irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?
Overdag zijn de nesten en de rups het bes-
te te zien, op de stam of takken van een 
eikenboom. In deze nesten groeperen de 
rupsen zich overdag. ‘s Nachts gaan de rup-
sen als een groep op zoek naar voedsel in 
de boom.
 
Wat moet ik doen als ik een nest vind?
Laat de nesten en rupsen altijd met rust. 
Ook als er geen rupsen in het nest zitten 
kunnen er brandharen aanwezig zijn. Zorg 
bij bezoek aan gebieden waar de eiken-
processierups voorkomt voor goede be-
dekking van de huid en was uw kleren bij 
voorkeur op 60º.
Bij aanraking van de rupsen de huid goed 

spoelen met water en niet krabben of wrij-
ven. Een zachte crème met menthol kan 
verlichting geven. Neem bij ernstige klach-

ten en bij irritatie aan de ogen contact op 
met de huisarts.

Gebruik geen folie!
Het gebruik van plastic folie of plakstrips 
om eikenbomen doet meer kwaad dan 
goed. Veel natuurlijke vijanden van de ei-
kenprocessierups kunnen vastgeplakt ra-
ken. Daarnaast weerhoudt het gebruik van 
plastic folie de rupsen er niet van hun weg 
te vervolgen. Ze lopen moeiteloos over het 
plastic. Vogels kunnen plastic binnen krij-
gen als ze de rupsen achter de folie willen 
opeten. Soms laat de folie los en verwaait 
het in de directe omgeving.
 
Waar kan ik een melding maken?
Bomen op particuliere grond
De gemeente Montferland bestrijdt geen 
processierups op locaties die niet in eigen-
dom of in beheer van de gemeente zijn.

 
Bomen in openbare ruimte
Staat de boom op gemeentegrond? Dan 
onderneemt de gemeente actie. U kunt 
een melding doen via de telefoon (Tel: 
0316-291391 en dan nummer 6) of via de 
www.montferland.info. Zoek naar ‘eiken-
processierups’ om het formulier te vinden. 

Digitale Politieke Avond Montferland 11 juni 2020
De digitale Politieke Avond Montferland begint om 19.00 uur.
Er worden onderwerpen besproken in twee digitale parallel sessies. De avond wordt af-
gesloten met een raadsvergadering. Raadsleden en fractievolgers vergaderen thuis van-
achter hun computer. Alleen de voorzitters zijn aanwezig in de vergaderruimte in Gouden 
Handen in ’s-Heerenberg. U kunt de Politieke Avond live volgen en na afloop bekijken via: 
www.montferland.info/gemeenteraad. Op de website wordt duidelijk aangegeven hoe u 
de Politieke Avond Montferland live kunt volgen.
De mogelijkheden om met inachtneming van de coronamaatregelen binnenkort weer  
fysiek te kunnen vergaderen worden momenteel onderzocht.

Agenda digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur  Vragenhalfuur digitale raadzaal
19.35 uur tot 20.15 uur  Beeld-/Oordeelsvormend Visie Sociaal Domein
20.20 uur tot 21.00 uur   Oordeelsvormend - Gemeentebreed Integraal Handhavings- 

beleid
21.05 uur - 21.25 uur   Oordeelsvormend - Begrotingen 2021 Gemeenschappelijke 
  Regelingen

Agenda digitale kleine zaal:
19.00 uur tot 19.30 uur   Oordeelsvormend - Verkoop incourante woningbouwkavels
19.35 uur tot 20.05 uur   Oordeelsvormend - Rekenkamerrapport Kiezen of delen: 
  rendement op regionale samenwerking
20.10 uur tot 20.40 uur   Oordeelsvormend - Afwegingskader voor grootschalige 
  energieopwekking

20.45 uur tot 21.15 uur   Oordeelsvormend - Sportnota 2020 - 2023 
  ‘Montferland beweegt’

Agenda PAM raadsvergadering vanaf 21.30 uur:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken:
 5.1    Aanwijzing lokale media
 5.2  ICT Beveiligingsplan 2020 – 2021
 5.3  Coördinatieregeling herontwikkeling voormalig gemeentehuislocatie in Didam
 5.4  Begrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen
6. Bespreekstuk:
 6.1   Verzoek planologische medewerking wooneenheden Kollenburgweg 4-6 te Di-

dam
7. Sluiting

In overleg met de griffie kunt u digitaal meepraten over een onderwerp in een beeldvor-
mende sessie en dat is deze keer alleen over de Visie sociaal domein. Het is mogelijk uw 
inspreekbijdrage te mailen: griffie@montferland.info. Uw inspreekbijdrage wordt aan het 
betreffende agendapunt toegevoegd. Raadsleden kunnen dan voor de vergadering ken-
nisnemen van uw standpunt.
Voor meer informatie: griffie@montferland.info of 0316-291378.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied(vier-
de herziening), wijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek”.
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 2 juni 2020 
het bestemmingsplan “Buitengebied(vierde herziening), 
wijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek” (ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp) hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in een vergroting van het hui-
dige bestemmingsvlak ‘wonen’ op de locatie Kerkhuis-
straat 6 te Beek met ca. 550 m².
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 11 juni 
2020 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 
22 juli 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 Didam en is 
tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info 

en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethou-
ders heeft kenbaar gemaakt;



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-

kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haarzienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en 
wethouders kenbaar te maken.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na 
afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de be-
roepstermijn 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.
Didam, 10 juni 2020

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Lieve Vrouweplein 5 te Didam, 6942 BP; het wijzigen 

van de functie van de bedrijfsruimte (ontvangen 03-06-
2020)

-  Matjeskolk met Stirlingstraat te Beek, 7037; het oprich-
ten van een bedrijfshal (ontvangen 04-06-2020)

-  Oude Maatsestraat 20 te Didam, 6941 SC; het bouwen 
van een zwembad (ontvangen 03-06-2020) 

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het transforme-
ren van het Rabobankgebouw naar 15 appartementen 
(ontvangen 03-06-2020)

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
-  Didamseweg 6 te Loerbeek, 7036 AS; het verwijderen 

van asbest (verzonden 29-05-2020)
-  Heideweg 1 te Didam, 6942 NS; het slopen van steenpuin 

en hout uit de woning (verzonden 29-05-2020)
-  Slotlaan 80  te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het verwijderen 

van asbest (verzonden 29-05-2020)

Aanvaarding gebruiksmelding
-  De Immenhorst 7 te ’s-Heerenberg, 7041 KE; het melden 

van brandveilig gebruik (verzonden 02-06-2020). 

Omgevingsvergunningvrij project
-  Wilhelminastraat 103 19 te Didam, 6942 ES; het plaat-

sen van een airco binnendeel MitsubishiMSZ-Hr35V en 
buitendeel MUZ-hr35V met een omkasting (verzonden 
29-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Lengelsweg 135, 135a, 137, 137a, 141 te ’s-Heerenberg, 

7041 DR; het oprichten van 5 woningen (verzonden 03-
06-2020). 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.


