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RaadSvERgadERIng 28 maaRt

Op donderdag 28 maart vergadert de gemeenteraad. De aan-
vang is om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, 
locatie ś-Heerenberg. 

Als u tijdens een vergadering van een raadscommissie heeft in-
gesproken, heeft u ook de mogelijkheid om in te spreken tijdens 
de raadsvergadering. Meldt u zich 24 uur voor aanvang van 
de vergadering bij de griffier, dhr. D. Berends, e-mail: griffie@
montferland.info of tel. 0316-291391. De integrale agenda en 
bijbehorende stukken kunt u vinden op www.montferland.info, 
onder bestuur en organisatie.

Hieronder is de agenda beknopt weergegeven. 

agenda raadsvergadering
1.   Opening en mededelingen
2.   Vaststelling agenda
3.   Burgerspreekrecht
4.   Vragenuur
5.   Raadsmonitor
6.   Besluitenlijst vorige vergadering
7.   Ingekomen stukken
8.  Raadsvoorstellen verzamelagenda 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Korenhorsterweg 8 - 10 
Lengel’

 
Raadsvoorstellen
9.  Bestemmingsplan Didam, skatebaan kruising Vincwijcweg 

– Doetinchemseweg
10.  Conceptstatuten Achterhoekse Groene Energie 

Maatschappij
11. Sluiting

U kunt via uw iPad op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen binnen  
de gemeente. Bijvoorbeeld met RaadDigitaal. Dit is een speciaal ontwikkelde  
app voor de iPad, waarmee we de openbare raadsinformatie publiceren. U 
kunt de app RaadDigitaal gratis downloaden in de App Store op uw iPad. 
Een Android-versie van deze app is momenteel helaas nog niet leverbaar.

@Digitip

montferland viert boomfeestdag op woensdag 
27 maart. Samen met leerlingen van verschillen-
de scholen plant wethouder Loeff-Hageman, als 
herinnering aan de aanstaande troonswisseling, 
twee Koningslinden in didam en ’s-Heerenberg. 
In het buitengebied worden 1000 struiken en 
boompjes aangeplant. 

In het Cool Naturepark ’t Eiland in Didam helpen 
leerlingen van De ontdekking en De Ziep om 9.00 
uur de eerste Koningslinde te planten. Nabij de 
begraafplaats aan de Oude Doetinchemseweg in 
’s-Heerenberg komt de tweede Koningslinde. Hier 
krijgt de wethouder om 11.00 uur hulp van leerlingen 
van O.B.S. ’t Montferland.

Leerlingen van basisscholen De Toorts en De Ont-
dekking assisteren de gemeente de hele ochtend 
bij het planten van 1000 struiken en boompjes bij 
de Holthuizerstraat in het buitengebied van Didam. 
Dit stukje groen wordt ingeplant omdat de bomen 
die hier stonden door een storm zijn omgewaaid en 

wordt een stapsteen gemaakt als verbindingszone 
naar omliggende gebieden. Een medewerker van 
het Natuur- en Milieu-Educatiecentrum gaat met 
leerlingen van De Toorts en De Ontdekking bomen 
onderzoeken in het Cool Naturepark ’t Eiland.

De boomfeestdag moest dit jaar vanwege de vorst 
een week opgeschoven worden. De gemeente Mont-
ferland onderstreept het belang van de Nationale 
Boomfeestdag en zoekt ieder jaar weer een plantlo-
catie voor de boomfeestdag. Het thema van de 56ste 
boomfeestdag is: ‘Bomen maken gezond’. Bomen 
in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich 
lichamelijk en geestelijk gezonder voelen, minder ge-
strest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt 
uit tot bewegen: wandelen, fietsen en spelen. En ui-
teraard zorgen bomen voor zuurstof en voor heerlijke 
voedzame vruchten. Door kinderen hier al bewust 
van te maken zullen zij in de toekomst eerder hun 
steentje bijdragen. Het planten van een eigen boom 
draagt bij aan die bewustwording.

WaaRSCHuWIng advERtEntIE 
gEmEEntEgIdS

Bij de gemeente Montferland is de melding binnen geko-
men dat er bedrijven benaderd zijn voor een advertentie 
in de gemeentegids van Montferland. LokaalTotaal is de 
enige uitgever van de gemeentegids en zij zullen pas na de 
zomerperiode gaan acquireren. De persoon die nu contact 
opneemt met bedrijven doet dit dus onrechtmatig. Wij ad-
viseren alle bedrijven geen zaken te doen met deze partij!

HERInRICHtIng dE BLEEK 
’S-HEEREnBERg

De gemeente Montferland start op 
dinsdag 2 april a.s. in het kader van 
de herinrichting van het centrum van  
’s-Heerenberg met werkzaamheden aan 
het parkeerterrein de Bleek. Om de werk-
zaamheden veilig uit te kunnen voeren  
is het parkeerterrein Villersgengske (o.a.  
Xenos) alleen bereikbaar via de Stok-
kumseweg. Weggebruikers kunnen vanuit 
Beek via de Stokkumsweg>Zeddamseweg
>Molenpoortstraat het Stadsplein berei-
ken. De Bleek wordt ingericht als parkeer- 
en evenemententerrein zonder obstakels, 
zodat in de toekomst diverse activiteiten 
mogelijk zijn. De werkzaamheden worden 
na verwachting begin juni 2013 afgerond 
en lopen vooruit op de herinrichting van 
het Stadsplein, waarvan de start gepland 
staat in het najaar van 2013. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden 
tot de afdeling Openbare Werken, de 
heer P. Wagenaar, telefonisch bereikbaar 
(0316)291391. Zie ook onze website  
www.masterplan-sheerenberg.nl

tIp van dE BRandWEER
Haalt u binnenkort de caravan uit de stalling? 
Denk aan uw brandveiligheid voor u op pad gaat. 
Kijk op brandweerachterhoekwest.nl voor tips!

13
27 maaRt
2013

In vERBand mEt goEdE vRIjdag En paSEn zIjn aLLE LoCatIES van dE  
gEmEEntE montFERLand op vRIjdag 29 maaRt En maandag 1 apRIL gESLotEn

Montferland plant Koningslinden op boomfeestdag

www.cjgmontferland.nl

   Telefoon: 0316-227557 (Didam)
                 0314-357484 (‘s-Heerenberg)

   Email    : info@cjgmontferland.nl

   Twitter  : @cjgmontferland

voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien
Montferland



BERICHt uIt uW WIjK oF doRp

jaaRvERgadERIng StICHtIng doRpSRaad  
BEEK-LoERBEEK op maandag 15 apRIL op dE 
gEmEEntEWERF tE LoERBEEK

De avond begint met een rondleiding op de gemeentewerf om 19.30 uur.
Om 20.00 uur begint de jaarvergadering.

Een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente zal een presentatie geven over 
het Groen Structuur Plan en het Integraal Verkeers- en Vervoer Plan, specifiek 
gericht op Beek en Loerbeek.

In deze plannen staat hoe de gemeente denkt over de groenvoorziening en de 
verkeersdoorstroming in onze gemeente de komende 20 jaren.
De dorpsraad was betrokken bij de totstandkoming van deze plannen.

Tevens zal de dorpsraad zelf uitleg geven over de zaken waarmee zij zich heeft 
beziggehouden de afgelopen periode.

We nodigen u van harte uit om deze avond aanwezig te zijn en zo uw betrokken-
heid te tonen bij onze leefgemeenschap.

Stichting Dorpsraad Beek- Loerbeek
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afhankelijk van uw financiële situatie 
komt u mogelijk in aanmerking voor 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding 
van de aanslag gemeentelijke belas-
tingen. Kwijtschelding kan alleen aan-
gevraagd worden voor de aanslagen 
afvalstoffenheffing en Rioolbelasting.
Hondenbelasting, onroerende-zaak-
belasting en diftar komen niet voor 
kwijtschelding in aanmerking.

Om uw aanvraag te kunnen behande-
len moet het aanvraagformulier vol-
ledig en juist worden ingevuld en waar 
nodig van de gevraagde toelichting en 
specificatie(s) worden voorzien.

meer informatie
Voor meer gedetailleerde informatie kunt 
u kijken op www.montferland.info of u 
kunt telefonisch contact opnemen met 
de gemeente Montferland, afdeling So-
ciale Zaken (tel. 0316-291391 dagelijks 
tussen 8.30 uur en 12.30 uur). 

Voor hulp bij het invullen kunt u zich o.a. 
wenden tot het bureau sociaal raadslie-
den Sensire. 
Spreekuuradres Didam Gezondheids-
centrum Panhuis 52, 1e etage, spreekuur 
elke dinsdag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
en vrijdag 10.30 uur tot 11.30. 
Spreekuuradres ‘s-Heerenberg Oude 
Doe tinchemseweg 22, spreekuur elke 
donderdag 9.00 tot 10.00 uur en vol -
gens afspraak (tel. 0314-357723).

Voor een vlotte afhandeling van uw ver-
zoek moet u het aanvraagformulier zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 
vier maanden nà dagtekening van de 
aanslag, volledig ingevuld, ondertekend 
en voorzien van de gevraagde stukken, 
inleveren. 
In verband met mogelijke wijzigingen in 
Wet- en regelgeving omtrent de kwijt-
schelding per 1 juli 2013 raden wij u aan 
om vóór 1 april 2013 een aanvraag in te 
dienen.

Op 4 april 2013 van 19.30 – 21.30 uur zijn alle inwoners 
van ’s-Heerenberg Oost van harte welkom in het Bar-
ghse Huus, Willem van den Berghstraat 1 te ’s-Heeren-
berg. U woont in ’s-Heerenberg Oost als u ten oosten 
van de Drieheuvelenweg in ’s-Heerenberg woont.

Het gaat die avond over het hondenbeleid zoals die door 
de Raad van de gemeente Montferland is vastgesteld .
Voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters is 
deze avond van belang.
Als een van de onderwerpen komen de hondentoiletten 
aan de orde waarvan er negen extra in ’s-Heerenberg 

geplaatst worden waarvan zes in ’s-Heerenberg Oost. 
Er staat er al één op de Diekmansweide, dus er komen er 
vijf bij in ’s-Heerenberg Oost.
Hoewel het Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost geen 
voorstander is van hondentoiletten moeten we ons 
conformeren aan het politieke besluit. Een beleidsme-
dewerker van de gemeente en leden van wijkplatform 
’s-Heerenberg Oost zullen u een aantal plekken laten 
zien waarvan gedacht wordt dat dit de meest geschikte 
locaties zouden kunnen zijn. We willen echter graag uw 
visie daar over horen.
In verband met het hondenbeleid zijn er nog diverse 

andere aspecten waar we 
u graag informatie over wil-
len geven en met u over van 
gedachten willen wisselen.
Op de website van het wijk-
platform kunt u vele zaken vinden. Onder andere ook 
informatie over het nieuwe hondenbeleidsplan en het 
Raadsbesluit.
U kunt dit vinden op www.wijkplatformoost.nl onder 
projecten.
Komt allen echter op 4 april naar het Barghse Huus!
De koffie en thee zullen klaar staan!

Kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen 2013

Uitnodiging voor inwoners van ’s-Heerenberg Oost

Weekmarkt ’s-Heerenberg tot 17.00 uur

Nu het voorjaar weer nadert en de dagen langer 
worden gaat ook de weekmarkt in ‘s-Heerenberg 
zoals gebruikelijk weer langer door. Met ingang van 
donderdag 4 april zijn de markttijden van 10.30 uur 
tot 17.00 uur.	  

Montferland

OPVOEDMARKT                      

Voor kinderen, ouders en verzorgers

woensdag 17 april, 13.30- 16.00 uur
 gemeentehuis locatie Didam 

 
Voor-

rondes NK 
Knikkeren

 
Stands 

van opvoed-
organisaties uit 

Montferland
 

Activi-
teiten voor 
kinderen
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Bouwen
aanvragen omgevingsvergunning
-  Emmerikseweg 13 te ’s-Heerenberg, 7041 

AV; het wijzigen van de indeling, aanbren-
gen inrichting en installaties in de bega-
ne grondverdieping v/d tussenvleugel t.b.v. 
het onderbrengen van gemeentelijke afde-
lingen,  raadzaal en consultatiebureau (ont-
vangen 18-03-2013)

-  Hof van Bergh 1 te ’s-Heerenberg, 7041 AC; 
het kappen van twee aangetaste kastanje-
bomen (ontvangen 13-03-2013)

-  Koolmeesstraat 1 te Didam, 6942 KA; het wij-
zigen van de uitrit (ontvangen 20-03-2013)

-  Lengelseweg 62 te ’s-Heerenberg, 7041 DS; 
het overkappen van het tankstation (ont-
vangen 15-03-2013)

-  Sint Jansgildestraat naast nr. 7, 7037 CA; de 
bouw van een woning en wijzigen bestem-
mingsplan (ontvangen 18-03-2013)

-  Wehlseweg 49 te Didam, 6941 DJ; het 
plaatsen van een dakkapel (ontvangen 14-
03-2013) 

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergun-
ningen kunt u nog geen bezwaarschrift indie-
nen. Wel kunt u de desbetreffende stukken 
vanaf heden op afspraak inzien op locatie  
‘s-Heerenberg

aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Vinkwijk 2a te Zeddam, 7038 EM; het ver-

wijderen van asbesthoudende dakgolfpla-
ten (verzonden 15-03-2013)

verleende omgevingsvergunning
-  Zeddamseweg 3 te Kilder, 7035 DC; het 

nieuw bouwen van een schuur (verzonden 
18-03-2013) Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu
ontwerp-beschikking vergunning Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
activiteit milieu, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, eerste fase
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat ter inzage ligt de volgende ontwerpbe-
schikking op de aanvraag van:

Coöperatie Agruniek u.a. (nu AgruniekRijn-
vallei Holding B.V.) om een omgevingsver-
gunning eerste fase, activiteit milieu, voor de 
veevoederfabriek gelegen aan de Parallelweg 
9-11 te Didam.
De aanvraag houdt verband met wijzigingen 
van productie en aanpassen van de vigeren-
de vergunning.
De ontwerpbeschikking voorziet in het verle-
nen van de gevraagde vergunning.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 28 maart 
2013 t/m 8 mei 2013

APV / Bijzondere wetten
aanvragen
Evenement:  Didam op Stelten
Datum:  1 en 2 juni 2013
Locatie:  Centrum Didam
Route:  Raadhuisstraat, Toren-

straat, Marsweg, Oude 
Raadhuisstraat, Kos-
terstraat, Deken Reuve-
kamplaan, Kerkstraat 

Afsluiting 1 juni:  zie route
Afsluiting 2 juni:  Spoorstraat, Wilhelmina-

straat tot Jan & Jan, O.L. 
Vrouweplein, Raadhuis-
straat, Raadhuisplein, 
Kerkplein t.a. Meulenvel-

den, Lockhorstraat tot ein-
de Markthal

Parkeerverbod:  Centrum Didam
Zienswijze:  twee weken

Evenement:  Braderie De Bongerd
Datum:  12 mei 2013
Locatie:  parkeerplaats winkelcen-

trum De Bongerd ’s-Hee-
renberg

Zienswijze:  twee weken

verleende vergunningen
Evenement:  Triatlon Didam
Datum:  6 juli 2013
Locatie:   Rondom de Nevelhorst 
Fietsroute:  Vincwijcweg (start en fi-

nish), Luijnhorststraat, Ave-
saetweg, Greffelkampse-
weg, Loilderhofweg, Oude 
Maatsestraat, Hoeveslag, 
Truisweg, Doesburgse-
weg, Ganzepoelweg (An-
gerlo), Eldrikseweg, Pierik-
straat, Kleefslagsestraat 
(Nieuw -Wehl), Deutsche-
weg, Truisweg (Didam), 
Doesburgseweg, Teng-
bergenweg, Steenakker, 
Loilseweg, Van Voorst-
weg, Avesaetweg, Greffel-
kampseweg; Vincwijcweg

Loopparcours:  Parc Fermé-Vincwijkweg-
Zandpad-Baerleweg-Zand-
pad-Foxheuvelstraat-
Luijnhorststraat-Baerle-
weg-Zandpad richting Parc 
Fermé

Verzenddatum:  18 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

Evenement  Toneelstuk (openlucht 
voorstelling)

Datum:  14 t/m 16 juni 2013
Locatie:  Loolaan 1 te Kilder

Afsluiting:  Loolaan Kilder
Verzenddatum:  21 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

Evenement S.O.B. Lentetocht Beek
Datum:  4 en 5 mei 2013
Locatie:  Start Hotel ’t Heuveltje, 

St. Jansgildestraat te Beek, 
door de omgeving van de 

 Montferlandse bossen
Verzenddatum:  21 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

Evenement  S.O.B. Avondvierdaagse 
Beek

Datum:  9 t/m 12 juli 2013 
Locatie:  Start cafe De Steenbok, St. 

Jansgildestraat te Beek, 
door de omgeving van de 

 Montferlandse bossen
Verzenddatum:  21 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

Evenement  S.O.B. Najaarswandeltocht 
Beek

Datum:  21 en 22 september 2013 
Locatie:  Start Partycentrum De 

Deel, Didamseweg te Beek, 
door de omgeving van de 

 Montferlandse bossen
Verzenddatum:  21 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

Evenement:  heropening Klinkerstraat 
’s-Heerenberg

Datum:  30 maart 2013
Locatie:  Klinkerstraat ’s-Heeren-

berg
Afsluiting:  Klinkerstraat (hoek Tuunte/

Yourop tot Van Pul/Goos-
sens)

Verzenddatum:  21 maart 2013
Rechtsmiddel:  Bezwaar

vRagEn, StuKKEn InzIEn 
oF zIEnSWIjzE IndIEnEn?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stuk-
ken inzien? Wij adviseren u eerst tele-
fonisch contact met ons op te nemen 
en een afspraak te maken. Gedurende 
de inzagetermijn kunt u schriftelijk of 
mondeling zienswijzen indienen. 

BEnt u HEt nIEt EEnS  
mEt EEn BESLuIt?
In dat geval adviseren wij u om eerst 
telefonisch contact met ons op te 
nemen. We nemen samen met u het 
besluit door. Als we er niet uitkomen, 
kunnen belanghebbenden een be-
zwaarschrift indienen bij de gemeente 
of een beroepschrift bij een rechter 
(zie: www.rechtspraak.nl). Zorgt u 

ervoor dat u het bezwaar- of beroep-
schrift indient binnen zes weken na 
de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendge-
maakt (bijvoorbeeld door toezending 
aan degene die het besluit heeft aan-
gevraagd). Daarmee voorkomt u dat 
het niet meer behandeld wordt.

BEzWaaR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal 
indienen. Op de website van de ge-
meente www.montferland. info vindt 
u onder ‘Digitaal loket’ onder ‘Digitale 
formulieren’ het formulier ‘Bezwaar-
schrift indienen’. Daar treft u alle 
informatie aan. Voor het digitaal in-
dienen van een bezwaarschrift heeft u 
een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indie-

nen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan 
het in de bekendmaking genoemde 
bestuursorgaan. Meestal is dat het 
college van burgemeester en wet-
houders, (heffingsambtenaar, burge-
meester of de raad) van de gemeente 
Montferland. 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 verzend-
datum). Het bezwaarschrift moet 
voorzien zijn van: de handtekening en 
naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aan-gevochten 
besluit en de gronden van het be-
zwaar.

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.

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 spoed-

eisende gevallen kan dan daarnaast 
een voorlopige voorziening getroffen 
worden. U kunt een schriftelijk ver-
zoek om voorlopige voorziening stu-
ren naar de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Oost-Nederland, team 
bestuursrecht te Zutphen, Postbus 
205, 7200 AE ZUTPHEN, of anders 
de in de bekendmaking genoemde 
Voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak 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.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elec-
tronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Metaal recyclingbedrijf P.W. Spijk uit 
Lobith verspreidt met enige regelmaat 
een huis-aan-huis folder in de gemeente 
Montferland met daarin de melding dat 
hij op een bepaalde datum oud ijzer komt 
halen.

Hiervoor is en wordt geen toestemming 
verleend door de gemeente Montferland 

en daarmee is de geplande inzameling 
illegaal.

Al het huishoudelijk afval in de gemeente 
wordt ingezameld door Reinigingsdienst 
de Liemers en /of Kringloopcentrum De 
Liemers. Dit is een door de gemeente 
Montferland aangewezen bedrijf voor 
afvalinzameling.

Voor inwoners is het niet toegestaan 
huishoudelijk afval aan te bieden aan 
‘niet aangewezen bedrijven of personen’.

Wilt u grof afval, zoals oud ijzer, aanbie-
den voor inzameling, maakt u dan een 
afspraak via de Afvalinfolijn, telefoon 
(0316) 595555 of het Kringloopcentrum 
De Liemers 0900-2525259. 

U kunt het ook zelf brengen naar het aan-
biedstation in Zevenaar of ’s-Heerenberg.

Het aanbiedstation in Zevenaar is geves-
tigd op de hoek van de Didamseweg en 
de Edisonstraat. De openingstijden zijn: 
dinsdag, woensdag en vrijdag 8.00 tot 
16.30 uur, donderdag 13.00 tot 16.30 
uur en zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.

Het aanbiedstation ’s-Heerenberg is 
gelegen aan de Nijverheidsstraat 6. De 
openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 
12.30 tot 16.30 uur en zaterdag 9.00 tot 
15.00 uur.

Illegale inzameling oud ijzer


