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 hebben 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 beslissing op bezwaar is te beschouwen
als een besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. 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

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan “De Ziep”.
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om
met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
gedurende maximaal 4 jaar ontheffing te verlenen van de
bepalingen van het bestemmingsplan “De Ziep”, teneinde
medewerking te kunnen verlenen aan het gebruik van woning aan
de Heulakkerstraat 4 te Didam als verenigingsgebouw ten behoeve
van de Oudheidkundige Vereniging Didam.
Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met
ingang van 7 oktober 2010 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het
ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tevens via
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
Inzage en informatie: procedure 1B is van toepassing van 7
oktober 2010
Zienswijze: procedure 2I en 2D is van toepassing.

