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Terugblik Dodenherdenking 4 mei 2020 en kransleggingen 
Op 4 mei 2020 was de Nationale Herdenking.  Ook in gemeente Montferland is 
hierbij stilgestaan en zijn de oorlogsslachtoffers herdacht. In diverse kernen von-
den kransleggingen plaats. 

De beelden van de speech van burgemees-
ter Peter de Baat en beelden van de krans-
leggingen in Zeddam, Didam en ’s-Heeren-

berg zijn terug te kijken via onze website bij 
nieuwsberichten: www.montferland.info.  

Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2021? Doe dit nu! 
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 lintjes op de laatste 
werkdag voor Koningsdag. Op deze dag 
worden namelijk Koninklijke Onderschei-
dingen uitgereikt aan personen die jaren-
lang een waardevolle bijdrage leveren aan 
de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
een vrijwilliger bij een vereniging, stichting 
of zorginstelling. 
Ook iemand die in zijn betaalde baan bui-
tengewone prestaties ten goede van de 

samenleving levert, kan worden onder-
scheiden. 

Dien de aanvraag zo snel mogelijk 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 gerui-
me tijd in beslag neemt. Neem daarom zo 
snel mogelijk contact op met het kabinet 
van de burgemeester over de procedure 
via j.vierwind@montferland.info of 0316-
291326. 

Werkzaamheden N816 ’s Heerenberg - Ulft
Provincie Gelderland start maandag 18 mei 2020 met de 2e fase van de onder-
houdswerkzaamheden op de N816 tussen ’s Heerenberg en Ulft. 

We vervangen daarbij het asfalt op de 
Berghseweg en verstevigen de aansluitin-
gen van zijwegen op de N816. Hierbij is dit 
deel van de N816 afgesloten. De omlei-
dingsroutes staan op borden aangegeven. 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden 
vrijdag 5 juni 2020 klaar.

Gedeeltelijke wegafsluiting en omleiding
Van maandag 18 mei t/m vrijdag 5 juni 

2020 is de N816 afgesloten vanaf de ro-
tonde Netterdseweg / Laakweg tot en met 
de rotonde N817 Oude IJsselweg bij Ulft.

We leiden het gemotoriseerd verkeer om 
via de N335, N317, N827 en de N817. De 
Zandwinning Netterden Zand en Grind is 
alleen bereikbaar via Miltseweg vanuit 
Ulft. DocksNLD is bereikbaar via de Mei-
landsedijk (N816) vanuit ’s Heerenberg.

Inspraak subsidiebeleid gemeente 
Montferland vanaf 2021
Evaluatie van het subsidiebeleid
Eenmaal per vier jaar wordt het gemeente-
lijke subsidiebeleid geëvalueerd en worden 
de doelen van het subsidiebeleid opnieuw 
vastgesteld. Ter voorbereiding op de be-
sluitvorming hierover door de gemeente-
raad hebben burgemeester en wethouder 
de ontwerpnota “Subsidiekaders Mont-
ferland 2021-2024”vastgesteld. Op basis 
van deze ontwerpnota is ook een herzie-
ning van de bestaande subsidieregelingen 
voorbereid. In de subsidieregelingen wordt 
de hoogte van de subsidie voor de subsi-
diabele activiteiten geregeld. Dit betreft de 
volgende regelingen:

a.  Jeugd en aansluiting op onderwijs; 
b.  Sport en Gezondheid; 
c.  Cultuur;
d.  Leefbaarheid; 
e.  Maatschappelijke Ondersteuning en 

Participatie; 
f.  Landschap en Monumenten; 
g.  Recreatie en Toerisme.

Tervisielegging en inspraak
Zowel de ontwerpnota “Subsidiekaders 
Montferland 2021-2024” als de hierop ge-
baseerde subsidieregelingen liggen vanaf 
heden tot en met 29 mei a.s. ter visie. Be-
langhebbenden kunnen gedurende deze 
periode over het ontwerp-beleidskader en 

de concept-subsidieregelingen schriftelijk 
een zienswijze indienen. De zienswijze kan 
worden aangeboden worden per e-mail op 
e-mailadres gemeente@montferland.info 
(o.v.v. Zienswijze subsidiekaders Montfer-
land). Diegenen die van deze mogelijkheid 
gebruik hebben gemaakt worden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze mon-
deling toe te lichten. Zowel de zienswijzen 
zelf als de daarop gegeven mondelinge 
toelichting zullen worden betrokken bij de 
besluitvorming over de vaststelling van 
deze documenten.

Inzien stukken 
De ontwerpnota “Subsidiekaders Montfer-
land 2021-2024” en de concept-subsidiere-
gelingen zijn te raadplegen via 
www.montferland.info/tervisielegging/. 
Mocht u nog vragen hebben over 
bovenstaande dan kunt contact 
opnemen met Rick Saulus via 
gemeente@montferland.info of tel. 
(0316) 291 391.



www.montferland.info wordt vernieuwd!
Vanaf 19 mei krijgt de gemeente een nieuwe website. Al uw vertrouwde informatie overzichtelijker en beter bereikbaar. Zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort:

Budget subsidieregeling woningaanpassing 
(Thuis in Montferland) bereikt
Het subsidieplafond voor 2020 van € 20.000 voor de subsidieregeling wonin-
gaanpassing (ook bekend als de subsidieregeling Thuis in Montferland) is op 1 mei 
2020 bereikt. 

Aanvragen die na deze datum zijn inge-
diend zullen op grond hiervan worden af-
gewezen. Nieuwe aanvragen zullen niet 
meer in behandeling worden genomen.

De subsidieregeling woningaanpassing 
(Thuis in Montferland) heeft als doel men-
sen te stimuleren om langer zelfstandig en 
prettig thuis te blijven wonen en biedt een 

tegemoetkoming van gemaakte kosten 
voor een aantal hierop gerichte maatrege-
len. 

Politieke Avond Montferland 28 mei 2020
De concept agenda voor de Politieke Avond Montferland op 28 mei is deels be-
kend. Voor de beeld- en oordeelsvormende sessies volgt mogelijk een extra avond. 
Hierover later meer informatie.

Vergaderingen en vergaderstukken van de 
raad kunt u raadplegen via: 
www.montferland.info

Agenda digitale raadsvergadering:
1.  Opening 
2.  Vaststellen agenda
3.  Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5.   Verordening WMO 2020 en Verordening 

Jeugdhulp 2020
  De Verordening maatschappelijke on-

dersteuning Montferland 2017 en de 
Verordening Jeugdhulp Montferland 
2017 dienen op een paar punten gewij-
zigd te worden. Deze wijzigingen wor-
den vooral veroorzaakt door de invoe-
ring van het abonnementstarief met 
ingang 2020 en de aanpassing van het 
Persoonsgebonden budget (Pgb), voor 
zowel professionele ondersteuners als 
voor ondersteuners uit het sociaal net-
werk.

6.  Monitoring Regionaal Programma 
Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 
2019

  In de regio Arnhem-Nijmegen was 
sprake van een overaanbod van be-
drijventerreinen, kantoren en locaties 
voor perifere detailhandel (PDV). Om 
dat te beteugelen hebben de gemeen-
ten in die regio in samenspraak met 
de provincie Gelderland het Regionaal 
Programma Werklocaties (RPW) opge-
steld.

7.   Aangehouden motie vorige raadsverga-
dering

8.  Sluiting

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

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Het Wijdeveld 28 te Kilder, 7035 DN; het uitbreiden van 

de woning (ontvangen 05-05-2020)
-  Kribbe 37 te Didam, 6942 MR; het aanbouwen van een 

carport aan de woning (ontvangen 04-05-2020)
-  Landweg 13 te ’s-Heerenberg, 7041 VS; het geven van 

yogalessen aan huis (ontvangen 30-04-2020)
-  Tatelaarweg 11 BEDR te Didam, 6941 RB; het bouwen van 

een zwembad en een vrijstaande overkapping (ontvan-
gen 30-04-2020)

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
-  Bentemmerstraat 11 te Didam, 6942 EZ; het slopen van 

een gedeelte van het bedrijfsgebouw (verzonden 04-
05-2020)

-  Melkweg 1 te Beek, 7037 CN; het slopen van schuren en 
verwijderen van asbest (verzonden 04-05-2020)

-  Wijnbergseweg 2 te Braamt, 7047 CZ; het verwijderen 
van asbest (verzonden 06-05-2020)

Buitenbehandelingstelling aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Hooglandseweg 5 te Braamt, 7047 CL; het verbouwen 

van de schuur (verzonden 01-05-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Sint Jansgildestraat 52 te Beek, 7037 AX; het verbouwen 

van het pand “De Roos” tot 4 appartementen met ber-
gingen (verzonden 01-05-2020)

Verlengen beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Tatelaarweg 21a te Didam, 6941 RB; verplaatsen gasfles-

senopslag bij tankstation (verzonden 01-05-2020)

Verleende omgevingsvergunning
-  Donjon 34  te Didam, 6942 RP; het bouwen van een 

meerwerk berging (verzonden 01-05-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Hoofdstraat 9A te Didam, 6942 AP; het verbouwen van het 
pand (verzonden 07-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar



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
-  Kerkhuisstraat 7 te Beek, 7037 DP; het plaatsen van 3 

dakkapellen en het vernieuwen van de kap (verzonden 
07-05-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken
Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot: 
 
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van: 
-   Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Lengelseweg 
95 te ‘s-Heerenberg. 

Inzage en informatie: 12-05-2020 tot en met 23-06-2020.  
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’. 
 
Rechtsmiddel: Bezwaar 
 
Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot: 

 Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van: 
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 
met kentekenaanduiding, ter hoogte van Zonnebloem-
straat 29 te Didam. 

Inzage en informatie: 12-05-2020 tot en met 23-06-2020.  
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’. 
 
Rechtsmiddel: Bezwaar 


