
G e m e e n te n i e u ws51
15 december
2020

 CONTACT: Bergvredestraat 10   6942 GK Didam   T (0316) 291 391   I www.montferland.info   E gemeente@montferland.info 

Service en meldpunt: Openbare Werken: (0316) 291 391 - Afval-infolijn: (0316) 595 555 - Drukriolering: (0314) 667 992  •   gemeentemontferland   gem_montferland

Stembureauleden gezocht! Wie helpt er mee? 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingen er weer aankomen. Op woensdag 
17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Het organiseren van de verkiezingen 
wordt dit jaar een uitdaging. Tijdens het 
stemmen moeten de coronaregels in acht 
worden genomen. Alle stembureauleden 
moeten veilig hun werk kunnen doen. 
Daarnaast is de kans groot dat er meerde-
re dagen stemlokalen open moeten zijn. 
Hierover is nog geen besluit genomen door 
de overheid, dus hebben we hier nog geen 
extra informatie over.

Wat is de bedoeling?
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de stem-
bureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. Deze 
verkiezingen zijn anders dan anders door 
de coronamaatregelen. Hierdoor hebben 
we meer mensen nodig als (reserve)stem-
bureaulid of teller dan bij de vorige verkie-

zingen. Vanuit de overheid is bepaald dat 
op elk stembureau 4 stembureauleden 
aanwezig moeten zijn tijdens het stem-
men. Vanaf 21.00 uur worden de stemmen 
geteld.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die:
•  op de dag van de stemming minimaal 18 

jaar is;
•  stressbestendig, representatief en be-

hulpzaam is;
•  de Nederlandse taal goed beheerst en 

duidelijk en helder kan communiceren.

Voorbereiding
Om u goed voor te bereiden bent u ver-
plicht een training te volgen. Deze is op ba-

sis van een online e-learning, gewoon veilig 
vanuit huis.

Aanmelden?
Bent u beschikbaar en lijkt het werken op 
een stembureau u leuk? Meldt u dan aan 
door aanmeldformulier in te vullen. Na uw 

aanmelding krijgt u per e-mail meer in-
formatie over de werkzaamheden, de ver-
goeding en kunt u uw beschikbaarheid en 
voorkeuren doorgeven.
Aanmeldformulier kunt u vinden op onze 
website: www.montferland.info/stembu-
reauleden-gezocht-wie-helpt-er-mee 

Oranjefi etsroute Apeldoorn-Moers genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2021
De vorig jaar in ’s-Heerenberg geopende Oranjefietsroute is genomineerd voor 
Fietsroute van het Jaar 2021! Samen met 3 andere routes maakt de Oranjefiets-
route kans op de felbegeerde trofee die tijdens de Fiets en Wandelbeurs op 19 fe-
bruari wordt uitgereikt. 

De Oranjefietsroute volgt van Apeldoorn, 
’s-Heerenberg, Kleve tot Moers de sporen 
die het koningshuis Oranje-Nassau in de 
Nederlands-Duitse grensstreek heeft ach-
tergelaten. Ze sluit aan op de al in 2013 

gelanceerde Oranjefietsroute van het Duit-
se Lingen naar Apeldoorn en is apart be-
wegwijzerd langs de fietsknooppunten. De 
aanleg van de ‘Oranier-Fahrradroute’ zorg-
de in de Duitse grensregio voor het verder 

uitrollen van het fietsknooppuntennet-
werk. Onderweg getuigen Paleis Het Loo, 
Hanzestad Doesburg, Kasteel Huis Bergh in 
‘s-Heerenberg, de Zwanenburcht in Kleef, 
het grafmonument van Johan Maurits 
van Nassau-Siegen, het stadje Rheinberg, 
het pittoreske Orsoy en het kasteelpark in 
Moers van de roemrijke geschiedenis van 
de Oranjes.
Het doel van de Fietsroute van het Jaar-uit-
verkiezing is om overheden en andere or-
ganisaties te stimuleren om kwalitatief 
goede routes uit te zetten. De jury let daar-
bij onder meer op bewegwijzering, wegdek, 
voorzieningen onderweg en aantrekkelijk-
heid van de omgeving. 
De Oranjefietsroute Apeldoorn-Moers 
maakt gebruik van het fietsknooppun-
tensysteem, zowel in Nederland als Duits-
land en kan in twee richtingen worden 
afgelegd. Aan de knooppuntborden zijn 
routebordjes toegevoegd met het logo van 

de Oranjefietsroute. Langs de route staan 
informatieborden en trappalen met inte-
ressante verhalen over het Nederlandse 
koningshuis. Voor meer informatie is de 
website www.oranjefietsroute.nl beschik-
baar. Het routeboek is voor €3,95 verkrijg-
baar via de webshop van VVV Montferland. 
De Oranjefietsroute is gerealiseerd door 
een projectgroep bestaande uit de ge-
meenten Apeldoorn, Montferland, Kleve 
en Moers in samenwerking met de tussen-
liggende gemeenten: Brummen, Rheden, 
Doesburg, Doetinchem en Zevenaar aan 
Nederlandse zijde en Emmerich am Rhein, 
Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten en Rheinberg 
aan de Duitse kant. In het project is nauw 
samengewerkt met de EUREGIO Rhein-
Waal, de regionale routebureaus en mar-
ketingorganisaties in beide landen.
De projectgroep is trots op deze nominatie 
en kijkt uit naar de verkiezing op 19 febru-
ari!

Winkeltijden tijdens de feestdagen
Burgemeester en wethouders hebben een algemene ontheffing winkel-
tijden verleend in verband met corona. Tijdens de komende feestdagen 
gelden de volgende winkeltijden:

• Donderdag 24 december 2020, Kerstavond; alle winkels sluiten om 19.00 uur;
• Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag; alle winkels gehele dag gesloten.
•  Zaterdag 26 december 2020, Tweede Kerstdag; alle winkels mogen geopend 

van 08.00 uur tot 20.00 uur;
•  Vrijdag 1 januari 2021, Nieuwjaarsdag; alle winkels mogen geopend van 08.00 

uur tot 20.00 uur.



Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

ruitervergunning 2021

Bestel de ruitervergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

MTB sticker 2021

Bestel de MTB-vergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl

Is uw verkeerskennis nog up-to-date? 
Al van jongs af aan neemt u elke dag deel aan het verkeer. U hebt intussen al heel 
wat kilometers afgelegd te voet, op de fiets en met de auto. Maar, wanneer hebt u 
voor het laatst verdiept in de verkeersregels? Voor veel mensen is dat al lang gele-
den. Daarom zijn we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en in opdracht 
van de provincie Gelderland en ROV Oost-Nederland een campagne opgestart om 
uw verkeerskennis op te frissen. 

Veilig Verkeer Nederland praat u bij over 
veelvoorkomende verkeerssituaties aan de 
hand van negen korte video’s. Aan bod ko-
men onderwerpen als voorrang verlenen, 

rotondes en nieuwe verkeersborden. Zo 
kunt u thuis, op uw eigen computer, tablet 
of smartphone, toch uw verkeerskennis 
opfrissen. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg 11 te Kilder, 7035 CR; het bouwen van 

een nieuwbouw woning (ontvangen 09-12-2020)
-  Fuukweg 1 te Didam, 6942 PN; het realiseren van een 

wagenberging (ontvangen 04-12-2020)
-  Heuvelwijk 8a te Braamt, 7047 CJ; het verbouwen van 

het woonhuis (ontvangen 05-12-2020)
-  Holtpasweg 5 en 5a te Beek, 7037 CP; het verbouwen 

van de woning en formaliseren van zelfstandige inwo-
ning (ontvangen 03-12-2020)

-  Industriestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 GD; het verhui-
zen van de galvanolijn (ontvangen 03-12-2020)

-  Kardinaal de Jonglaan 16 te Didam, 6942 DD; het kappen 
van een Esdoorn en een Acacia (ontvangen 03-12-2020)

-  Matjeskolk 23 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de  
productie-/opslaghal met kantoren (ontvangen 04-12-
2020)

-  Meursweg 3 te Didam, 6942 GH; het bouwen van een 

tuinkamer (ontvangen 03-12-2020)
-  Raadhuisstraat 14 te Didam, 6942 BE; het nieuw bou-

wen van 2 complexen (winkel met woningen) en herstel 
van de gevel van het voormalige raadhuis (ontvangen 
03-12-2020)

-  Sint Jansgildestraat 44 te Beek, 7037 DN; het wijzigen 
van de functie van het pand (ontvangen 07-12-2020)

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
-  Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT; het slopen van alle 

bijgebouwen en verwijderen van aanwezige asbeston-
derdelen van de bestaande woning (verzonden 10-12-
2020)

-  Holtpasweg 5 te Beek, 7037 CP; het slopen van een tuin-
kamer en schuur en het verwijderen asbesthoudende 

(golf)platen op de woning en schuur (verzonden 07-12-
2020)

-  Truisweg 2a te Didam, 6941 SK; het verwijderen van as-
best (verzonden 08-12-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Dahliastraat 8 te Didam, 6942 VV; het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 04-12-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Stadswal 3 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 04-12-2020).  Rechtsmiddel: 
bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Meursweg 3 te Didam, 6942 GH; het bouwen van een 

tuinkamer (verzonden 10-12-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Politieke Avond
Politieke Avond Montferland 17 december. De actuele agenda en de vergader-
stukken kunt u inzien via de website: www.montferland.info/gemeenteraad
Via de website kunt u vanaf 19.00 uur de politieke avond ook live volgen op 
17 december.

Wilt u direct testen hoe uw verkeerskennis 
ervoor staat? Doe dan de VVN online op-
friscursus. U krijgt direct de antwoorden te 
zien met uitleg. Zo ontdekt u binnen enkele 
minuten of uw verkeerskennis nog actueel 
is. 



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
-  Doetinchemseweg 29 te Loerbeek, 7036 AE; het gedeel-

telijk vernieuwen van de bestaande schuur (verzonden 
08-12-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Groot Lobberikweg 4 te Loerbeek, 7036 AG; het realise-
ren van een overkapping bij de woning (verzonden 10-12-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 12 te Stokkum, 7039 CE; het bouwen van 
een erker aan de voorzijde van het huis (verzonden 04-
12-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Matjeskolk 13a te Beek, 7037 DZ; het wijzigen van de ge-
vel, brandcompartimentering en indeling kantoren (ver-
zonden 04-12-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Peeskesweg 10 te Beek, 7037 CH; het plaatsen van zon-
nepanelen op grondlocatie (verzonden 10-12-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Truisweg 5 te Didam, 6941 SK; het nieuw bouwen van 
een bedrijfswoning (verzonden 03-12-2020). Rechts-
middel: bezwaar

-  Verheijstraat 4 en 4-1 t/m 4-52 te Didam, 6942; het op-
richten van 52 appartementen (verzonden 04-12-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wilhelminastraat 37-17  t/m 37-18 te Didam, 6942 BJ; 
het wijzigen van de eerder verleende vergunning (ken-
merk 20200424) van indelingen en van 19 naar 18 ap-
partementen (verzonden 07-12-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Wilhelminastraat 94 te Didam, 6942 ET; het starten van 
een bed and breakfast (verzonden 08-12-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied
(vierde herziening), wijziging Steegseweg 26 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 8 december 
2020 het bestemmingsplan “Buitengebied(vierde herzie-
ning), wijziging Steegseweg 26 te Beek” (ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp) hebben vastgesteld. 
Wel is daarbij een ondergeschikte wijziging in de plan-
naam doorgevoerd.
Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de op-
richting van een woongebouw met minimaal en maximaal 
twee wooneenheden in het kader van functieverandering 
naar wonen aan de Steegseweg 26 te Beek. Het vastge-
stelde wijzigingsplan ligt met ingang van 17 december 
2020 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 
27 januari 2021) 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;
-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-

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

-  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen wijzigingen die burgemeester en wethouders 
bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte 
van het ontwerp wijzigingsplan hebben aangebracht.

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, 15 december 2020

 Bouwen
Verleende omgevingsvergunning wijziging 
gemeentelijk monument
Steegseweg 5 Beek: het verbouwen van de woning (reali-
seren van een nieuwe gevelpui aan de zijkant van de wo-
ning). (Verzonden: 9 december 2020).
Rechtsmiddel: Bezwaar.

Procedures
1. Vragen, stukken inzien of zienswijze indienen?
  Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendma-

king genoemde stukken inzien? Wij adviseren u eerst 
telefonisch contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

2. Bent u het niet eens met het besluit?
  In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch con-

tact met ons op te nemen. We nemen samen met u 
het besluit door. Als we er niet uitkomen, kunnen be-
langhebbenden een bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente of een beroepschrift bij een rechter (zie:  
www.rechtspraak.nl). Zorgt u ervoor dat 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 
degene die het besluit heeft aangevraagd). Daarmee 
voorkomt u dat het niet meer behandeld wordt.

3. Bezwaar
  U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pa-

gina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente  
www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaar-
schrift indienen. Voor het digitaal indienen van een be-
zwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt 
uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw be-
zwaarschrift stuurt u aan het in de bekendmaking ge-
noemde bestuursorgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, 
burgemeester of de raad) van de gemeente Montfer-
land. De termijn van indiening van een bezwaarschrift 

is zes weken en gaat in op de dag nadat het besluit op 
de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(vaak de verzenddatum). Het bezwaarschrift moet 
voorzien zijn van: de handtekening en naam van de in-
diener, de datum, een omschrijving van het aangevoch-
ten besluit en de gronden van het bezwaar.

4. Beroep
  U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in 

de bekendmaking genoemde rechter. De termijn van 
indiening 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 besluit en de gronden van het 
beroep.

5. Verzoek voorlopige voorziening
  Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft 

geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening getrof-
fen worden. 

U kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening 
sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem, of anders de in de bekendmaking genoem-
de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 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 elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

 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 Byvank 6 te Beek.

De melding betreft het actueel maken van de bestaande 
bedrijfssituatie.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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


