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Steffie legt uit!  
Op de website www.corona.steffie.nl legt Steffie alles uit over het coronavirus. Zij vertelt 
wat je wel en wat je niet kunt doen. Op een eenvoudige en heldere manier!  
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Werkzaamheden N816 Fase 1 
dinsdag 28 april t/m vrijdag 15 mei 2020

Werkvak - alleen aanwonenden
Omleidingsroute
Rijrichting open

De informatie in deze pagina’s is op moment van aanleveren (10 april) 
actueel. Wijzigingen rondom de corona-maatregelen na 10 april  

zijn niet meegenomen.  
 

Kijk voor de meest actuele informatie rondom het corona-virus  
op www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl. 

Politieke Avond Montferland
Digitale vergadering (PAM) op 16 april 

Een tijdelijke wet maakt digitale besluitvorming voor gemeenteraden in deze  
coronatijd mogelijk.
De Politieke Avond Montferland zal daarom geheel digitaal plaatsvinden. 

Onderhoudswerkzaamheden  
N816’s Heerenberg - Ulft
Provincie Gelderland start dinsdag 28 april 2020 met onderhoudswerkzaamhe-
den op de Meilandsedijk, Eerlandsestraat en Berghseweg (N816) in de gemeente 
Montferland en Oude IJsselstreek. Ze vervangen het asfalt aan de N816, verste-
vigen de aansluitingen van zijwegen op de N816 en doen asfaltonderhoud op de-
len van het fietspad. De werkzaamheden voeren ze in 2 fasen uit. Het doorgaande 
verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan op borden aangegeven. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5 juni 2020 klaar.

Samenwerken aan verminderen van 
overlast
Bij het werken aan de weg doet de pro-
vincie er alles aan om de overlast zo min 
mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te 
vermijden. Wij verzoeken iedereen om zich 
aan de omleidingsroutes te houden. Dat is 
in het belang van de veiligheid, voorkomt 

overlast aan de omgeving en het is beter 
voor het milieu.

Meer informatie 
Op www.gelderland.nl/N816 leest u meer 
over de werkzaamheden. Actuele afsluitin-
gen en omleidingsroutes staan op
 www.bereikbaargelderland.nl.

Dit betekent dat raadsleden en fractievol-
gers vanuit huis deelnemen aan de verga-
dering via het programma Zoom. Via een 
livestream kunt u de vergadering zoals 
gewoonlijk thuis volgen. Zo kan het raads-
werk in deze tijden van sociale afstand toch 
doorgaan. De agenda is beschikbaar via de 
website: www.montferland.info. Klik op 
Bestuur & Organisatie en vervolgens op 
‘vergaderingen en vergaderstukken’ onder 
het kopje Gemeenteraad. 

De agenda van de digitale PAM :
19.00 – 19.15 uur 
Vragenhalfuur en toelichting raadsbrief
19.15 – 19.30 uur 
Beeldvormende sessie 2e Wijziging GR 
Omgevingsdienst Achterhoek
19.30 – 20.00 uur 
Oordeelsvormende sessie Onderzoeksrap-
port rekenkamercommissie: ‘Samenwer-
ken voor de inwoners van Montferland’

Aanvang PAM raadsvergadering 20.00 uur 
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Beleidsplan Licht in de Openbare 

ruimte
7.  Verkoop onverkochte ‘bochtkavels’ Di-

dam Kerkwijk
8.  Wijziging GR Stadsbank Oost Neder-

land 2015
9.  Opheffing benoeming afgevaardigde 

Euregio Gronau
10.  Opheffing benoeming lid klankbord-

groep RDL
11.  Beëindiging arbeidsovereenkomst en 

opheffing benoeming griffier
12. Sluiting 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de griffie: griffie@montferland.info of via 
0316-291378



Help de ondernemers van Montferland
In deze tijd kunnen we elkaar heel goed 
helpen. Door precies hetzelfde uit te ge-
ven, maar op een net iets andere manier. 
Kooplokaal is een gratis platform voor alle 
ondernemers in Montferland. En voor u een 

makkelijke manier om te bestellen en be-
zorgd te krijgen. Helpt u mee?

Kijk op:  
https://kooplokaalmontferland.info

Voorlopig geen huisbezoeken van het  
Sociaal Team
Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen legt het Sociaal Team op dit 
moment geen huisbezoeken af. Dit hebben we besloten omdat we veel in aanmer-
king komen met de kwetsbare doelgroep. De ondersteuning wordt zo veel moge-
lijk per telefoon, e-mail en videobellen vormgegeven.

Bestaande cliënten
Als u op dit moment begeleiding ontvangt 
van het Sociaal Team dan kunt u gewoon 
contact opnemen met uw hulpverlener/
consulent via telefoon of e-mail. Samen 
met u wordt besproken hoe u in deze situa-
tie het beste geholpen kunt worden.
Ontvangt u geïndiceerde zorg van een 
zorgaanbieder dan onderhouden zij con-
tact met u. Ook als u vragen heeft over 
deze zorg kunt in de eerste plaats bij hen 
terecht. Als u er met uw zorgaanbieder niet 
uit komt, dan kunt u contact opnemen met 
het Sociaal Team.

Nieuwe aanmeldingen
Heeft u een dringende hulpvraag, waar 
u de komende weken ondersteuning bij 
nodig heeft, dan kunt u zich melden bij 
het Sociaal Team. Kan uw hulpvraag een 
aantal weken worden uitgesteld? Dan 
vragen wij u om nog even te wachten, tot 
het moment dat het weer mogelijk wordt 
om huisbezoeken af te leggen (dit maken 
wij bekend via onze website). U dient er 

rekening mee te houden dat ook zorg-
aanbieders momenteel te maken hebben 
met beperkingen als gevolg van de Coro-
namaatregelen, waardoor hulp en onder-
steuning soms niet of in een andere of be-
perkte vorm wordt geleverd.
Als u zich recent gemeld heeft voor onder-
steuning, dan nemen we contact met u op 
voor een telefonische intake. We bespreken 
dan met u of we u ondanks de beperkingen 
van dit moment kunnen ondersteunen.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, 
dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Sociaal Team kunt u op verschillende 
manieren bereiken:
•  telefonisch op (0316) 291 374 van maan-

dag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 
uur;

•  per e-mail zijn we te bereiken via  
sociaalteam@montferland.info;

Het inloopspreekuur van het Sociaal 
Team is komen te vervallen

(Een beetje)
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Impact uitbraak  coronavirus op
het welzijn van de bevolking
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Wie zijn de deelnemers? Dit onderzoek naar de
impact van de coronacrisis is
gehouden onder het GGD-
panel 'NOG beter weten' en
uitgezet via sociale media.
De samenstelling van deze
onderzoeksgroep is niet
representatief voor de hele
regio. Daarom moeten de
resultaten van dit onderzoek
beschouwd worden als een
indicatie voor de regio. In totaal 
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niet naar de opvang/school kunnen?
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Deelnemers zijn met name
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1. De gezondheid van zichzelf
en/of naasten

2. De economische situatie
in ons land

3. Dat geliefden zullen overlijden
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Thuisblijven bij klachten van
neusverkoudheid, hoesten,
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In hoeverre lukt het de deelnemers om rekening te
houden met de maatregelen van de overheid?
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Dit lukt mij (helemaal) nietDit lukt (zeer) goed

81% vindt dat Nederland genoeg
maatregelen neemt om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan
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mogelijk te leven
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saamhorigheid in
de samenleving

geeft aan voldoende
informatie

te krijgen over de
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Belangrijkste
informatiebronnen:
1. Televisie
2. NOS.nl
3. Krant
4. Website RIVM
5. Radio

'Ik mis eenduidige, concrete  informatie vanuit de
overheid over wat wel en niet mag.'

'Situatie in gemeente of regio is onbekend. 
Lokale informatie is nihil.'

Milde klachten , maar geen koorts (36%)

Een beetje mee eens

(Helemaal) mee eens

Ik kom vaker buiten

49%: werk gaat door
36%: werkt vooral vanuit huis
13%: werkt nu minder
11%: werk ligt volledig stil
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Peiling 1 (23-29 maart 2020)
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Gezondheid
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Geen klachten (61%)
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Informatie & hulp
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Wilt u (nog) een keer mee doen aan dit onderzoek naar de impact van de coronacrisis?
De tweede peiling staat gepland voor half april. Meld je hier aan!
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Advies bij klachten

Nederlands Jeugdinstituut

Situatie in Nederland

Opvoedinformatie  Coronavirus
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Advies & tips

Neem stil zitten niet te letterlijk. Blijf in beweging

Voorkom stress. Blijf mentaal fit

Eet je weerstand omhoog

Zorg goed voor jezelf; leef gezond
bekijk
deze
sites

Weekmarkt ’s Heerenberg tot 17.00 uur   
De zomertijd is weer begonnen. Hierdoor gaat de weekmarkt in ‘s-Heerenberg langer 
door. De markttijden zijn nu van 10.30 uur tot 17.00 uur. Houdt u svp wel rekening met de 
1,5 meter afstand van elkaar en andere Corona-maatregelen? 
Want samen krijgen we Corona onder controle!

Kooplokaal Montferland wordt mede mogelijk gemaakt door



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Braamtseweg 8 te Kilder, 7035 CT; het vergroten van het 

woonhuis door middel van een aanbouw (ontvangen 
03-04-2020)

-  De Klakert 1 te Azewijn, 7045 AN; het aanvragen van een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (ontvangen 
08-04-2020)

-  De Kreiling 5 te Stokkum, 7039 CJ; het bouwen van een 
volière met nachtverblijf (ontvangen 07-04-2020)

-  Doesburgseweg 19 te Didam, 6941 SJ; het herbouwen 
van het monumentale schuurtje (bakkershuisje) (ont-
vangen 05-04-2020)

-  Gildestraat 32 te Stokkum, 7039 AR; het vergroten van 
de schuur (ontvangen 03-04-2020)

-  Grote Huilakker te Didam, 6942; het realiseren van een 
woning (ontvangen 03-04-2020)

-  Grote Huilakker te Didam, 6942; het oprichten van een 
vrijstaande woning (ontvangen 06-04-2020)

-  Hoek Bievankweg - Oude Beekseweg te Didam, kad. 
gem. Didam, sectie N, nr. 633, 6942; het plaatsen van 
een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie 
(ontvangen 08-04-2020)

-  Kerkhuisstraat 7 te Beek, 7037 DP; het plaatsen van 3 
dakkapellen (ontvangen 03-04-2020)

-  Kerkwijkweg te Didam, kavel 3, kad.gem. Didam, sectie 
K, nr 6233, 6942; het bouwen van een woonhuis (helft 
van een dubbel) (ontvangen 02-04-2020)

-  Pastoor te Rielestraat 17 te Braamt, 7047 AK; het vergro-

ten van de woning (08-04-2020)
-  Steegseweg in Beek, 7035; het nieuw bouwen van een 

twee onder 1 kap woning (ontvangen 02-04-2020)
-  St.Isidorusstraat 9 te Stokkum, 7039 CX; het plaatsen 

van een dakkapel (ontvangen 03-04-2020)
-  Zeddamseweg 76 te ’s-Heerenberg, 7041 CS; het herbou-

wen en vergroten van een bijgebouw (ontvangen 07-04-
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
-  Heideweg 1 te Didam, 6942 NS; het slopen van de kap-

constructie van de aanbouw en het bijgebouw (verzon-
den 07-04-2020)

-  Kerkhuisstraat 7 te Beek, 7037 DP; het saneren van as-
best (verzonden 07-04-2020)

-  Kloosterstraat 31 a te Didam, 6941 DX; het gedeeltelijk 
verwijderen van asbest van de middenspanningsruimte 
met behuizingsnr. 4003374 (verzonden 07-04-2020)

-  Kruisstuk 8 te ’s-Heerenberg, 7041 CZ; het verwijderen 
van asbest (verzonden 07-04-2020)

-  van Rouwenoortweg 15 te Didam, 6942 PH; het verwij-
deren van het dak van de garage en verwijderen van as-
best (verzonden 07-04-2020)

-  Wehlseweg 34 en 34a te Didam; 6941 DL; het slopen en 

verwijderen (van asbest) van de panden (verzonden 08-
04-2020)

-  Westerbroekweg 2 te Stokkum, 7039 CM; het slopen van 
de sportaccommodatie en terreininrichting (verzonden 
07-04-2020)

Verleende omgevingsvergunning activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Botteramstraatje 1 te Wijnbergen, 7048 AK; het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden 07-04-2020). Rechts-
middel: bezwaar

-  Slink 19 t/m 29 (oneven) te Azewijn, 7045; het bou-
wen van 6 patio woningen (verzonden 08-04-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Frankenstraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 VE; het plaat-

sen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 06-
04-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote huilakker 25 te Didam, 6942 RC; het oprichten van 
een woning en het aanleggen van een uitrit (verzonden 
09-04-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 26 b te Zeddam, 7038 BH; het 
plaatsen van een nieuw deurkozijn en vergroting geve-
lopening (verzonden 06-04-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

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.

Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2021?
Doe dit op tijd!

Kent u iemand die iets bijzonders doet voor 
de samenleving en hiervoor best eens in 
het zonnetje gezet mag worden? Wellicht 
komt deze persoon in aanmerking voor een 
Koninklijke onderscheiding (of ‘ lintje’ ) en 
kunt u hem of haar voordragen voor een 
eervolle waardering tijdens de Lintjesregen 
in 2021. 

De Lintjesregen
Elk jaar regent het op de laatste werkdag 
voor Koningsdag lintjes. Op deze dag wor-
den namelijk Koninklijke Onderscheidin-
gen uitgereikt aan personen die jarenlang 
een waardevolle bijdrage leveren aan de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een 

vrijwilliger bij een vereniging, stichting of 
zorginstelling. Ook iemand die in zijn be-
taalde baan buitengewone prestaties ten 
goede van de samenleving levert, kan wor-
den onderscheiden. 

Dien de aanvraag op tijd in
Kent u iemand, woonachtig in de gemeen-
te Montferland, die in aanmerking komt en 
wilt u deze persoon voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding tijdens de lint-
jesregen 2021? Houd er dan rekening mee 
dat de aanvraag en de benodigde docu-
menten vóór 1 juni 2020 ingediend moeten 
zijn en dat het verzamelen hiervan geruime 
tijd in beslag neemt. 

Neem daarom tijdig contact op met het 
kabinet van de burgemeester over de pro-
cedure via j.vierwind@montferland.info of 

(0316) 291 326.   


