
Huishoudens

Daarom is waterbesparen bij droogte zo belangrijk.

Natuur

 

mens en natuur gebruiken water uit 
dezelfde grondwaterbronnen

Vitens maakt drinkwater van grondwater. 
Dat grondwater is ook de bron waar de natuur ‘uit drinkt’. 
Bovendien maken boeren gebruik van grondwater om 
hun land te besproeien en er zijn bedrijven die voor hun 
productieprocessen grondwater oppompen. Mens en 
natuur tappen dus uit hetzelfde ‘vaatje’ diep onder de 
grond.  Als de mens steeds meer grondwater gaat 
oppompen dan zakt het grondwaterpeil. 

Valt er niet voldoende regen om dat grondwater 
weer aan te vullen, zoals nu het geval is, dan krijgt 
de natuur daar last van. De wortels van bomen en 
planten kunnen dan niet meer bij het water. 
De mens kan de natuur helpen door verstandig en 
zuinig met drinkwater om te springen.

Boeren

Bedrijven

Politieke Avond Montferland  
25 juni 2020
De eerstvolgende Politieke Avond Montferland staat gepland op 25  juni.

Kijk voor de actuele agenda op  www.montferland.info/gemeenteraad

Volg de gemeenteraad op Twitter @raadmontferland of via Facebook 
Gemeenteraad Montferland.
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2020
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Hervatting inzameling oud papier door  
vrijwilligers 
In verband met de versoepeling van de maatregelen omtrent het coronavirus 
wordt met ingang van 20 juni 2020 de inzameling van het papierafval weer opge-
pakt door de vrijwilligers.

In onze gemeente halen voor een groot 
deel vrijwilligers in samenwerking met de 
Reinigingsdienst De Liemers het oud pa-
pier op.
U kunt dan zoals gebruikelijk uw container 
aan de weg zetten op de dag die hiervoor is 

aangegeven op de Afvalkalender. 

U kunt deze kalender inzien op onze web-
site via de afvalwijzer: www.montferland.
info/afval.
Vul daarbij uw postcode en huisnummer in.

Bent u al lid van het panel Montferland 
Spreekt?  
Bij de gemeente Montferland willen we het meedenken en meewerken van inwo-
ners motiveren en aanmoedigen. 

We willen initiatieven en projecten met 
inwoners, organisaties en verenigingen op-
pakken en samen tot nieuw beleid komen. 
Daarom zijn we bezig met het schrijven van 
een kader waarin we verwoorden hoe we 
als gemeente omgaan met inwoners die 
mee willen praten. We zoeken antwoord 
op de vraag wanneer inwoners betrokken 
willen worden. 
Wilt u ook hierover uw mening geven? 
Geef u op voor het panel Montferland 
Spreekt. U ontvangt 18 juni al een enquê-
te over meedenken en meewerken met 
de gemeente. Het panel wordt zo’n 4 keer 

per jaar ingezet om te peilen hoe inwo-
ners denken over initiatieven van de ge-
meente. Denk ook mee en meld u aan via  
www.montferlandspreekt.nl!  

Montferland Spreekt
De onderzoeken van het panel Montfer-
land Spreekt worden uitgevoerd door 
Moventem. Dit is een organisatie die be-
trouwbare onderzoeken uitvoert voor op-
drachtgevers (voornamelijk gemeenten, 
overheden en vervoerders). Kijk voor meer 
informatie over het panel op 
www.montferlandspreekt.nl. 

Parkeren Bergherbos Stokkum  
Met de mooie zomerdagen is het aangenaam om een boswandeling te maken in 
het prachtige Bergherbos van Stokkum. 

Er zijn verschillende wandelroutes door het 
Bergherbos vanaf meerdere parkeerplaat-
sen. Vanaf parkeerplaats bij Uitspanning 
‘t Peeske starten wandelroutes van 2, 4, 7 
en 9 kilometer. Bij de langste twee routes 
passeert u halverwege de uitkijktoren Hul-
zenberg. 

Een andere korte wandelroute door het 
bos start vanaf de parkeerplaats aan het 
einde van de Eltenseweg in Stokkum, net 
voor het viaduct. Vanaf deze parkeerplaats 
loopt u in 1,5 kilometer naar de uitkijktoren. 

Let op: de parkeerplaatsen bij Camping 
Brockhausen aan het begin van de Elten-
seweg zijn alléén voor bezoekers van de 
camping. Overige bezoekers moeten voor 
deze parkeerplekken betalen. 

Uitkijktoren gesloten
Wegens de corona-maatregelen is de uit-
kijktoren tijdelijk gesloten. Bij het passeren 
kunnen bezoekers namelijk geen anderhal-
ve meter hanteren. Zodra de uitkijktoren 
weer open is, informeren wij u via de kana-
len van de VVV en de gemeente Montfer-
land. 



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
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Gildebongerd 65 a te Zeddam, 7038 DB; het realiseren 

van een bijgebouw (ontvangen 08-06-2020)
-  Hogenendseweg 16 te Didam, 6942 DV; het uitbreiden 

van de woning (ontvangen 04-06-2020)
-  Kerkwijkweg 5 te Didam, 6942 ND; het nieuw bouwen 

van een schuur (ontvangen 05-06-2020)
-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het vervan-

gen van de voordeur voor een raamkozijn en verplaatsen 
van de voordeur (ontvangen 07-06-2020)

-  Sportpark Meikamer te Nieuw Dijk, 6942HB; het kappen 
van een viertal bomen (ontvangen 10-06-2020)

-  Truisweg 2 a te Didam, 6941 SK; het wijzigen van de in-
richting (ontvangen 04-06-2020)

-  Ulenpasweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het tijdelijk 
verplaatsen van de kantoren naar portan cabins (ont-
vangen 04-06-2020)

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
-  de Beuk 17 te Didam, 6941 ZA; het verwijderen van as-

best (verzonden 11-06-2020)
-  Schuttersstraat 18 te Didam, 6941 EA; het verwijderen 

van asbest (verzonden 05-06-2020)

Aanvaarding melding aanleg gesloten 
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
-  Kerkwijk te Didam, 6942; het realiseren van 14 gesloten 

bodemenergiesystemen voor 14 nieuwbouwwoningen 
(verzonden 10-06-2020)

-  Kloosterstraat 1e te Didam, 6941 DV; het realiseren van 
een gesloten bodemenergiesysteem (verzonden 10-06-
2020)

Omgevingsvergunningvrij project
-  Heeghstraat 16 te Didam, 6942 PG; het realiseren van 

een overkapping voor fietsen en een schommel (verzon-
den 10-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Hoge Distelweg 3 te ’s-Heerenberg, 7041 EN; het plaat-
sen van een schutting (verzonden 10-06-2020), Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Donjon 4 te Didam, 6942 RP; het bouwen van een wo-

ning (verzonden 10-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Korenbloemhof 15a te Didam, 6942 TB; het bouwen van 

een woning (verzonden 05-06-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Tatelaarweg 11A te Didam, 6941 RB; het bouwen van een 
zwembad en een vrijstaande overkapping (verzonden 
10-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Vincwijcweg 12 te Didam, 6941 RG; het oprichten en in 
werking stellen van 8 lichtmasten (verzonden 05-06-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Hoeveslag 2 te Didam, 6941 SB; het verbreden van de 

ligboxenstal (verzonden 09-06-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten bou-
wen en uitritten aanleggen
-  Cedric Mardonstraat 2 en 4  te Kilder, 7035 BA; het bou-

wen van 2 woningen (verzonden 10-06-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument.
Emmerikseweg 4 ’s-Heerenberg: het herstellen van een 

gevelopening (raam op de verdieping) naar een oorspron-
kelijke situatie. (Verzonden: 8 juni 2020).
Rechtsmiddel: Bezwaar.

Verleende omgevingsvergunning wijziging monu-
ment (gewijzigd besluit).
Zeddamseweg 79 te ’s-Heerenberg (’s-Heerenbergse mo-
len). De wijziging heeft betrekking op een gewijzigde situ-
ering en uitvoering van een toiletunit in de molen en het 
wijzigen van de stalen hekwerken ter plaatse van de in- en 
uitvaart. (Verzonden: 9 juni 2020).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

M.K. Milkiewicz Kilderseweg 17 a, 
Zeddam

04-06-2020

J.P.M. Eijt Montsestraat 26, 
‘s-Heerenberg

11-06-2020


