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Reparatie straatverlichting
Indien een lamp van de straatverlichting niet meer
brandt, dan kunt u dat melden bij de gemeente.
Bij voorkeur belt u naar het nummer 0316-291 696
(service en meldpunt Openbare Werken). U kunt
de storing ook mailen naar serviceenmeldpunt@
montferland.info

CJG Montferland
Vragen over opvoeding?
loop eens bij ons binnen!
Een kind opvoeden is vaak leuk, maar niet
altijd even gemakkelijk. Meestal weet u wel
hoe u dingen aan kunt pakken, maar soms ook
even niet. Soms kunt u uw vragen bespreken
met familie, kennissen of op school. Andere
vragen bespreekt u liever met een hulpverlener.
In Montferland kunt u met alle vragen over
opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kinderen en
jongeren van 0-23 jaar en voor (aanstaande)
ouders en verzorgers. Ook professionals kunnen
er advies vragen.
Waarom eet mijn kind zo slecht? Mijn kind is
zo druk, hoe ga ik daar mee om? Mijn dochter
heeft geen vriendinnen, wat moet ik doen?
Welke regels zijn normaal? We gaan scheiden,
hoe vertel ik het de kinderen? Hoe leer ik mijn
zoon met geld omgaan? Waar vind ik een
sociale vaardigheidstraining?
Met deze en alle andere eenvoudige of lastige
vragen kunt u terecht bij het CJG. Het is
normaal om vragen te hebben en het is
belangrijk om ze op tijd te stellen. De CJG
medewerker kan tips geven en samen met u
zoeken naar de beste oplossing.
In Didam (Panhuis 52) en in ’s-Heerenberg
(Oude Doetinchemseweg 22) zijn elke dag
inloopspreekuren. U kunt er zonder afspraak
en gratis terecht. Meer weten over opvoeden,
spreekuurtijden of uw vraag per e-mail stellen?
Ga dan naar onze website www.cjgmontferland.nl
Opvoeden hoef je niet alleen te doen!

Proef met “Pinnen mag” op
aanbiedstation ‘s-heerenberg
Op het aanbiedstation in ’s-Heerenberg geldt vanaf
nu “pinnen mag”. Voor zowel een klein als groter
bedrag kunnen de bezoekers gebruik maken van
het pinapparaat. Graag zelfs. Het gaat hierbij om
een proef; daarom kunt u op het aanbiedstation in
Zevenaar vooralsnog nog slechts alleen met contant
geld betalen.
Het aanbiedstation in ’s-Heerenberg is gelegen
aan de Nijverheidsstraat 6. De openingstijden zijn:
dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur
en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Het aanbiedstation in Zevenaar is gevestigd op de
hoek Didamseweg en de Edisonstraat. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot
16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
U kunt als particulier op het aanbiedstation gratis
papier, textiel, metaal, wit- en bruingoed, glas
(m.u.v. vlak glas), plastic verpakkingsafval en klein
chemisch afval inleveren. Een zak restafval kost
 1,00 en een zak tuinafval  0,50. Voor de overige
afvalcomponenten wordt altijd een tarief in rekening
gebracht. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen
op telefoonnummer 0316-595555.

De volgende gegevens zijn voor de gemeente belangrijk om uw verlichtingklacht te kunnen oplossen:
- Het nummer van de lichtmast (staat op gele
sticker die op circa 2 meter hoogte op de
lichtmast is aangebracht);
- De plaats van de mast (bijvoorbeeld adres van de
woning, waar de lichtmast staat);
- De naam en het telefoonnummer van de melder
(in verband met nazorg klacht).
De gemeente laat gemelde defecte straatverlichtingen
één keer per twee weken repareren door het bedrijf
Ziut. In de maand januari 2011 worden de lampen
op 26 januari vervangen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het bovenvermelde telefoonnummer
of e-mail adres.

dorpsraad Azewijn zoekt
nieuwe bestuursleden

Meer weten?
Het bestuur vergadert een keer in de maand op
dinsdagavond. Werkzaamheden worden onderling
verdeeld, waarbij we rekening houden met elkaars
kwaliteiten en beschikbaarheid. Heeft u meer
vragen? Neem in dat geval contact op met onze
voorzitter Sandra Braam (0314 – 650511) of met
penningmeester Edwin Kock (0314 – 651199)
Reageren?
Wilt u reageren op onze oproep? Stuur dan een
gemotiveerde reactie aan het secretariaat van de
dorpsraad; dorpsraad-azewijn@planet.nl. U wordt
dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

Vergaderingen
Raadscommissies januari / februari
De raadscommissies Maatschappij & Organisatie en
Ruimte & Financiën vergaderen op 31 januari en
1 februari 2011. U bent van harte welkom om deze
vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis,
locatie ’s-Heerenberg. De vergaderingen van de
raadscommissies hebben een informatievergarend
en inhoudsverdiepend karakter. Het politieke debat
en besluitvorming vinden in de raadsvergadering
plaats. Aan het begin van deze openbare
vergaderingen hebben burgers en/of instellingen
spreekrecht over onderwerpen die op de agenda
staan. Als u tijdens een vergadering van een
raadscommissie hebt ingesproken, heeft u ook
de mogelijkheid om in te spreken tijdens de
raadsvergadering. Hieronder staan kort een aantal
agendapunten weergegeven. De integrale agenda
en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.
montferland.info, onder bestuur en organisatie.

Raadscommissie
Maatschappij & Organisatie
31 januari 2011, aanvang 19:30 uur

Bovenste rij van links naar rechts; Bert Landman,
Tonnie Hermsen, Edwin Kock, Marco Heuvels
Onderste rij van links naar rechts; Thea Peeks,
Sandra Braam, Anja Thomassen
Stichting Dorpsraad Azewijn houdt zich bezig
met het behartigen van het algemeen belang
van Azewijn en haar buitengebied. Wegens het
vertrek van een bestuurslid en uitbreiding van onze
werkzaamheden, zijn we op zoek naar een of twee
nieuwe bestuursleden. Enkele voorbeelden van
projecten waar we ons op dit moment mee bezig
houden zijn;
- Nieuwbouwplan de Hartjenshof;
- Verkeersveiligheid in en rond Azewijn;
- Landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse Broek;
- Groenstructuurplan gemeente Montferland.
Wij pakken alle projecten op die in het algemeen
belang zijn van Azewijn. Soms werken we mee
aan projecten van de gemeente Montferland, soms
nemen we zelf het voortouw. We hebben een hoog
ambitieniveau en willen ons graag in blijven zetten
voor Azewijn. Dit kan echter niet zonder voldoende
bestuursleden. Wat vragen we van nieuwe
bestuursleden?
- U heeft affiniteit met de projecten waar wij ons
mee bezig houden;
- U bent in staat om algemeen belang boven
privé-belang te stellen;
- U heeft er plezier in om samen met anderen de
belangen van Azewijn te behartigen;
- U kunt tijd en energie in uw bestuurswerkzaamheden steken.

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Burgerspreekrecht
Vragenuur
Actielijst toezeggingen
Mededelingen uit het college (MUC)

Presentatie betreffende samenwerkende instanties
jeugdbeleid (gedurende maximaal 30 minuten)
Ontwerpraadsvoorstellen
6. Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014
7. Gemeenschappelijke Regelingen
8. Sluiting

Raadscommissie Ruimte & Financiën
1 februari 2011, aanvang 19:30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Burgerspreekrecht
Vragenuur
Actielijst toezeggingen
Mededelingen uit het college (MUC)

Ontwerpraadsvoorstellen
6. Bestemmingsplan Brede school Noord
en woningen
7. Gemeentelijke huisvesting
8. Milieuprogramma 2011
ter kennisneming
9. Gemeenschappelijke Regelingen
10. Sluiting
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de raadsgriffie, tel. 0316-291383 of per e-mail
griffie@montferland.info.

COlOFOn
Gemeentehuis:
locatie didam
Raadhuisstraat 14
6942 BE Didam
Postbus 47, 6940 BA Didam
locatie ‘s-heerenberg
Hofstraat 1 te ‘s-Heerenberg

Contact:
T (0316) 291 391
F (0316) 291 388
I www.montferland.info
E gemeente@montferland.info

Service en meldpunt
Openbare Werken:
(0316) 291 696
Afval-infolijn (0316) 595 555
Storingsnummer drukriolering (0314) 667 992

Openbare
Bekendmakingen
Gemeentenieuws
Procedures
In de tekst kan verwezen worden naar
een juridische procedure met een letter
of een cijfer. In deze kolom kunt u de
betekenis daarvan terugvinden.
1. Inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de periode die
vermeld staat op de locatie('s):
A) Didam
B) 's-Heerenberg
De bescheiden kunnen worden ingezien tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis en buiten de openingstijden na een voorafgemaakte (telefonische) afspraak.
2. Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn bestaat de
gelegenheid schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren te brengen/in te
dienen. De schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan:
I. Het college van burgemeester
en wethouders
II. De burgemeester
III. De gemeenteraad
Postbus 47, 6940 BA, Didam.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met:
A. Afdeling Openbare Werken
B. Afdeling Bouwen en Milieu
C. Afdeling Bestuur en
Managementondersteuning
D. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
3. Bezwaarschrift
De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
termijn begint te lopen met ingang van
de dag na die waarop het besluit is
bekendgemaakt. Alleen belanghebbenden kunnen een ontvankelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit genomen heeft. De
gemeentelijke bestuursorganen zijn:
A. Het college van burgemeester
en wethouders van Montferland
B. De burgemeester
C. De gemeenteraad
Postbus 47, 6940 BA, Didam
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar.
Een voorlopige voorziening kan worden
gevraagd aan de Voorzieningenrechter
van de rechtbank te Zutphen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, mits een
bezwaarschrift is ingediend. Het adres
is: Voorzieningenrechter Rechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus
205, 7200 AE Zutphen. Voor het indienen
van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
4. Beroepschrift
De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken en
begint te lopen met ingang van de dag
na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Een ontvankelijk beroepschrift
kan worden ingediend door belanghebbenden.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen beroep is gericht en
de gronden van het beroep. U kunt het
beroepschrift richten aan:
A. Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
B. Rechtbank Zutphen
Sector Bestuursrecht
Postbus 205
7200 AE Zutphen
Indien onverwijlde spoed, dat gelet op de
betrokken belangen dat vereist, kan het
verzoek worden gedaan een voorlopige
voorziening te treffen bij de voorzitter
van Raad van State (ten aanzien van
punt A) dan wel de Rechtbank Zutphen
(ten aanzien van punt B), Postbus 205,
7200 AE Zutphen. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ruimtelijke
Ordening
Ontwerp-bestemmingsplan
“Zinderberg”
Burgemeester en wethouders van
Montferland maken, ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het
ontwerpbestemmingsplan “Zinderberg”
met ingang van 27 januari, gedurende
een termijn van zes weken, bij de
receptie van het gemeentehuis, locatie
’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een
ieder ter inzage ligt en tevens via www.
montferland.info te raadplegen is.
Het bestemmingplan beoogt de nieuwbouw mogelijk te maken van veertien
woningen (zes vrijstaande en acht
tweekappers) op de Zinderberg in Kilder.
Inzage en informatie:
procedure 1B is van toepassing van
27 januari 2011 t/m 9 maart 2011
Zienswijze:
procedure 2 III en 2D is van toepassing

Onteigeningsplan
Randweg zuid
Ontwerp koninklijk besluit tot
aanwijzing van gronden ter
onteigening in de gemeente
montferland ter uitvoering van het
bestemmingsplan randweg zuid
De burgemeester van Montferland maakt
bekend, dat op verzoek van de Minister
van Infrastructuur en Milieu krachtens
artikel 78 van de onteigeningswet in
het gemeentehuis van Montferland
met ingang van 27 januari 2011 tot en
met 9 maart 2011 een (voor)ontwerp
koninklijk onteigeningsbesluit met de
daaraan ten grondslag liggende stukken
ter inzage ligt. De in het ontwerp
koninklijk besluit, op verzoek van de
raad van de gemeente Montferland
ten name van die gemeente, ter
onteigening aan te wijzen gronden
zijn nodig voor de uitvoering van het
bestemmingsplan “Randweg Zuid”. De in
het onteigeningsplan begrepen gronden
hebben de bestemming “Wegen”. Op de
te onteigenen gronden zal een randweg
worden aangelegd met bijbehorende
werken en voorzieningen.
De Minister van Infrastructuur en Milieu
is –onder voorbehoud van de beoordeling
van eventuele zienswijzen en de
resultaten van het in te stellen onderzoek
- in beginsel bereid het verzoek van de
raad van Montferland in te willigen.
De onteigeningstukken liggen tijdens
kantooruren ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis, locatie Didam,
Raadhuisstraat 14.
Gedurende de periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden bij het
besluit schriftelijk zienswijzen naar voren
brengen bij de Kroon (Hare Majesteit
de Koningin, door tussenkomst van de
Minister van Infrastructuur en Milieu
(postbus 20951/ BJZ ipc 880 / 2500
EZ Den Haag, onder vermelding van:
dossiernummer 63.2010). Zienswijzen
kunnen ook mondeling kenbaar worden
gemaakt aan de Minister.
Voor nadere inlichtingen over deze
procedure of voor het maken van
een afspraak indien U een zienswijze
mondeling wilt inbrengen, kunt U contact
opnemen met het departement van
Infrastructuur en Milieu, telefoon 070
– 3393884 (de heer J.N. Baalbergen) of
070 – 3394753 (de heer W. Huiberts).

Het (voor)ontwerp koninklijk besluit
c.a. ligt gedurende bovengenoemde
periode ook ter inzage bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, locatie
Rijnstraat 8 te Den Haag.
Inzage en informatie:
procedure 1A is van toepassing van
27 januari 2011 t/m 9 maart 2011.

Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT;
aanleg inrit (ontvangen 13-01-2011)
- Heideveld 4 te Kilder, 7035 CW; het
kappen van 1 wilg en 1 populier en
herbeplanten (ontvangen 13-01-2011)
- Lockhorststraat 22 te Didam, 6942
AD; het wijzigen v/e woning met
bedrijfspand naar een woonverblijf
(ontvangen 93-01-2011)
- Loerbeekseweg 2 te Kilder, 7035
CC; het slopen van een veldschuur
(ontvangen 7-01-2011)
- Oldegoorweg 24 te Didam,
6942 PD; het kappen van een iep
(ontvangen 14-01-2011)
- Raadhuisstraat 3 te Didam;
6942 BE; slopen t.b.v. asbestsanering
in het Albertusgebouw
(ontvangen 17-01-2011)
- Smallestraat 47 te Didam, 6942
HB; gedeeltelijke uitbreiding en
gedeeltelijke herbouw v/e woonhuis
(ontvangen 14-01-2011)
- Weidestraat 3 te Didam, 6941 BC;
het plaatsen v/e dakopbouw
(ontvangen 13-01-2011)

Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning
- Manhorstweg 18 te Didam,
6941 RK; het oprichten v/e schuur
(ingetrokken 22-12-2010)
Tegen deze aangevraagde
omgevingsvergunningen kunt u
nog geen bezwaarschrift indienen.
Wel kunt u de desbetreffende
stukken vanaf heden op afspraak
inzien op locatie 1B

Ontheffing ex. artikel 3.6.1 Wro
Burgemeester en wethouders van
Montferland maken bekend, dat een
verzoek is binnengekomen, om met
toepassing van artikel 3.6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing te
verlenen van de voorschriften van het
ter plaatse geldende bestemmingsplan
voor:
- Molenweg 4 en 4a te Kilder;
7035 AE; het gedeeltelijk veranderen
en vergroten van de woningen;
1. Inzage en informatie:
procedure 1B is van toepassing,
ligt m.i.v. 27 januari gedurende
2 weken ter inzage
2. Zienswijze:
procedure IB is van toepassing

Verleende
omgevingsvergunning
- Muntwal 19 te ’s-Heerenberg,
7041 AA; het slopen v/e
asbesthoudende voorzetwand
(verzonden 20-01-2011) 3A
- Oude Maatsestraat 14a te Didam,
6941 SB; nieuwbouw van 2 kalverstallen en een werktuigenberging en
de sloop v/e bijgebouw
(verzonden 20-01-2011) 3A
- Potstal 4 te Beek, 7037; het
oprichten v/e woonhuis
(verzonden 20-01-2011) 3A

- Slotlaan 28 te ’s-Heerenberg, 7041
BK; het veranderen v/d woning en
kozijnen, het plaatsen v/e grondkering
en het bouwen v/e terrasmuur
(verzonden 20-01-2011) 3A
- Terborgseweg 20 te Azewijn,
7045 AK; het slopen v/e schuur
(verzonden 17-01-2011) 3A

Verleende reguliere
bouwvergunning
- Stillewaldweg 8 te Didam, 7036
AC; het oprichten v/e jongveestal
(verzonden 17-01-2010) 3A

Verleende reguliere bouwvergunning met ontheffing op
grond van artikel 3.22 Wro
- Laarstraat te Vethuizen,
7046; het plaatsen van 5 (nood)
hoogspanningsmasten
(verzonden 14-01-2010) 4B

Verleende reguliere bouwvergunning met ontheffing op
grond van artikel 3.23 Wro
- Pater Gerritsenstraat 28 te Beek,
7037 BK; het plaatsen v/e dakkapel
(verzonden 20-01-2011) 4B

Milieu
Wet Geluidhinder
Ontwerp van besluit
hogere waarde
Burgemeester en wethouders hebben
het voornemen met toepassing van
artikel 83 van de Wet geluidhinder
hogere waarde vast te stellen voor
diverse nieuwe woningen in Kilder
(bestemmingsplan Zinderberg).
In het kader van de voorgenomen
bestemmingsplanherzieningen
zijn er akoestische onderzoeken
uitgevoerd naar de geluidbelasting
vanwege het wegverkeer ter plaatse
van de voorgenomen woningbouw.
Uit het onderzoek is gebleken dat
de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden als gevolg van het
wegverkeer. Het vaststellen van een
hogere waarde is daardoor noodzakelijk.
Inzage en informatie:
Procedure 1B is van toepassing vanaf 27
januari 2011 tot en met 10 maart 2011.
Bezwaarschrift:
Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp-beschikkingen/
melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat ter inzage ligt de volgende
ontwerpbeschikking op de aanvraag van:
Gelre IJsselstreek om een nieuwe de
gehele inrichting omvattende vergunning
op grond van het bepaalde in de Wet
milieubeheer voor het veranderen
van een mengvoederbedrijf met open overslag aan de Molenweg 7-9 te
Azewijn, kadastraal bekend gemeente
Bergh, sectie A, nrs. 360, 4441 (ged.)
442 (ged.) 911 (ged.) 912, 924 925,
963 (ged.) en 964 (ged.).
De wijzigingen betreffen:
- het veranderen van de ontsluiting van
het perceel door het aanleggen van
een nieuwe toegangsweg met grondwal

Openbare Bekendmakingen

- een aanpassing van (de begrenzing
van) het terrein van de inrichting
(inbegrepen de afsplitsing van de
voormalige bedrijfswoning)
- een uitbreiding en verschuiving van de
vervoersbewegingen van en naar de
inrichting
- een verandering van het type bedrijf
van een, van oudsher, veevoeder
producerend bedrijf (inclusief persen)
in een mengvoederbedrijf voor het
vermalen en mengen van granen
voor mengvoeders en de opslag van
kunstmeststoffen, kalkstoffen, granen
en veevoeders in zowel silo’s als
zakgoed
- het actualiseren van de onderliggende
vergunningsituatie.
De ontwerpbeschikking voorziet in het
verlenen van de gevraagde vergunning.
Inzage en informatie:
Procedure 1B is van toepassing van 26
januari 2011 tot en met 8 maart 2011.
Zienswijze:
Procedure 2I en 2B is van toepassing.

APV/
Bijzondere wetten
Evenement: Boerenerf Fair
Datum:
24 april 2011, 11 september
2011 en 27 november 2011
Locatie:
In en rondom Ir. B. Kersjesweg 5 te Braamt

Digitip!

Evenement: Carnavalsoptocht Braamt
Datum:
20 februari 2011
Route:
Opstellen HooglandsewegLangestraat-Graaf Hendrikstraat-St. JorisstraatHiedenbrinkstraat-Past.
te Rielestraat-Graaf
Hendriksstraat-MariastraatLangestraat-Past. te Rielestraat-Graaf HendrikstraatLangestraat
Evenement: Carnavalsoptocht Zeddam
Datum:
27 februari 2011
Route:
Opstellen Benedendorpsstraat-Schapenweg-Ettemastraat-Bovendorpsstraat’s-Heerenbergseweg-Witte
Jufferstraat-Bannerheerstraat-Dr. HooglandstraatWitte Jufferstraat-Oude
DoetinchemsewegKilderseweg
Evenement: Carnavalsoptocht Kilder
Datum:
27 februari 2011
Route:
Opstellen ZeddamsewegHoofdstraat-ZinderbergWijdeveld-Capt. Goodwinstraat-Molenweg-Lindeboom-Rozenpas-HagelkruisMolenweg-RozenpasDoetinchemseweg-Hoofdstraat-Van MarlestraatSchoolstraat-Hamalandstraat-BergastraatSportlaan-ZuiderstraatBeekseweg

Evenement: Carnavalsoptocht
C.V. De Vrolijke Drammers
Datum:
4 maart 2011
(Kinderoptocht)
6 maart 2011
(Grote optocht)
Route:
Kinderoptocht:
Wehlseweg- KloosterstraatKapelstraat-TamboerstraatSchuttersstraat-Vendelierstraat-SchuttersstraatKapelstraat-Benijnenhofstraat-Pastoor IndenstraatWehlseweg
Grote Optocht: 		
Wehlseweg-KloosterstraatKapelstraat-Pastoor Indenstraat-Wehlseweg-Weemstraat-Loilseweg-Van Voorstweg-De Linde-De PlataanPolstraat-LupinestraatKerkstraat-LockhorststraatHoofdstraat-Willibrordusweg-WilhelminastraatRaadhuisstraat-KerkstraatLupinestraat-De Els-Weemstraat-Kapelstraat-Kloosterstraat-Ontbinding Zaal
Hendriks

APV vergunningen /
ontheffingen verleend

Inzage en informatie:
procedure 1A is van toepassing
(na telefonische afspraak)

Bekendmaking en inwerkingtreding
De beleidsnotities treden in werking met
terugwerkende kracht met ingang van
1 januari 2011.
De beleidsnotities liggen voor een ieder
kosteloos ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Ze zijn tevens via
www.montferland.info te raadplegen.

Zienswijze:
procedure 2 II en 2C is van toepassing
van 25 januari t/m 9 februari 2011.

Bezwaarschrift:
procedure 3B is van toepassing

Sociale Zaken
Beleidsnotities
Burgemeester en wethouders delen
– ingevolge het bepaalde in artikel 139,
tweede lid van de Gemeentewet – mee
dat zij op 4 januari jl. de volgende
beleidsnotities hebben vastgesteld:
- beleidsnotitie ‘Terugvordering’;
- beleidsnotitie ‘Verhaal’;
- beleidsnotitie ‘Vermogen’.

Samenvatting besluit
De beleidsnotities 'Terugvordering',
'Verhaal' en 'Vermogen' zijn op enkele
punten geactualiseerd en zijn - daar waar
nodig - aangepast aan de zogenaamde
4e tranche Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Ook zijn ze van toepassing
verklaard op de uitvoering van de Wet
Investering in Jongeren (WIJ).

Wist u dat u via www.montferland.info rechtstreeks via de button ‘echt Achterhoek’
naar de internetpagina van de regio Achterhoek kunt gaan?

