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Nieuwjaarsreceptie boordevol pluimen!  

Koninklijk ‘tintje’ tijdens de Pronkzitting 
van de Vrolijke Drammers 

Tijdens een druk bezochte en fantas-
tisch georganiseerde pronkzitting van 
de Vrolijke Drammers, werd de heer 
Geert Stienissen uit Loil Koninklijke On-
derscheiden. 

Burgemeester Peter de Baat reikte namens 
Zijne Majesteit de Koning de versierselen 
uit. De heer Stienissen werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg 
de onderscheiding voor zijn vele vrijwil-
ligerswerk voor de Kontaktraad Loil, het 

openluchtspel in Loil en voor 35 jaar fan-
tastische inzet voor Carnavalsvereniging 
de Vrolijke Drammers. Iedereen herkent in 
hem een bescheiden, gedreven en verbin-
dende vrijwilliger.

De publiekshal van het gemeentehuis in Didam stond vol tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie! We verwelkomden ruim 180 mensen op maandag 6 januari. 

Onder het publiek waren lokale onderne-
mers, inwoners, verenigingsmensen en 
maar liefst zes nieuwe eigenaren van de 
pluim van de burgemeester. De receptie 
was extra bijzonder door deze uitreikingen. 
De pluim van de burgemeester brengt na-
mens heel Montferland onze waardering 
tot uitdrukking voor éénmalige, unieke, bij-
zondere maatschappelijke prestaties van 
onze inwoners, veelal op het gebied van 
sport en cultuur, waarmee ze zich zelf én 
Montferland op de kaart zetten.

Pluim van de burgmeester
Vijf pluimen gingen naar inwoners van de 
gemeente die een uitzonderlijke prestatie 

leverden op sportgebied: zo werd Ronnie 
Oudhuis uit ’s-Heerenberg Nederlands 
kampioen G-bowlen. De Nieuw-Dijkse 
Twan Kruis werd Nederlands kampioen 
Showdown, een soort mix van tafeltennis 
en airhockey. Kevin Elbers uit Lengel excel-
leerde op de BMX en werd wereldkampi-
oen. Thomas ten Brinke uit Zeddam legde 
zich vanaf jongsaf toe op de motorsport 
en werd afgelopen jaar wereldkampioen 
karten. Mike Keuben uit ’s-Heerenberg 
werd, nadat hij begin 2019 nog levensge-
vaarlijk gewond raakte,  Europees kampi-
oen Zijspancross. De zesde pluim was voor 
Bennie Thomassen na zijn heldhaftige op-
treden bij de opening van de Beekse kermis 

in augustus. Twee paarden met huifkar 
sloegen op hol in een menigte en Bennie 
wist de paarden tot stilstand te brengen. 
Chapeau voor deze toppers!

Grondwet artikel 1
Montferland is een gemeente waar ieder-
een op gelijke voet meedoet, discrimina-
tie is ons een gruwel! Daarom onthulde 
de burgemeester met het jongste raadslid 
Mark Heebing en het oudste raadslid Jan 
van Halteren in de publiekshal een prach-
tige plaat met daarop Artikel 1. van de 
Grondwet. Een baken voor iedereen. Zowel 
gister, vandaag als morgen. Dit artikel is in 
ons dagelijks bestaan vanzelfsprekend en 
tegelijkertijd heel bijzonder.

Diamant in Didam
Burgemeester Peter de Baat bezocht op 8 
januari het echtpaar Van den Berg - Stinis-
sen in Didam. Bruid en bruidegom vierden 
hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het huis 
geurde heerlijk naar echte Douwe Egberts 
koffie. Volgens de bruid de enige echte kof-
fie. Het is inmiddels 65 jaar geleden dat 
het bruidspaar elkaar heeft leren kennen 
in de bioscoop in Didam. Het oog van de 
bruidegom viel op een mooi meisje een rij 
voor hem. Sindsdien heeft hij haar geen 
moment meer uit het oog verloren, is nog 
altijd ‘stapelgek’ op zijn bruid en kan haar 

nog geen moment missen.  Meneer werk-
te bij een bouwbedrijf en later bij BASF. 
Mevrouw was werkzaam in het ziekenhuis 
en deed latere jaren veel vrijwilligerswerk. 
Daar waar hulp nodig was, werd de hulp 
van mevrouw Van den Berg ingeroepen. De 
bruid heeft een groot sociaal hart en doet 
niets liever dan haar medemens verzorgen. 
De bruidegom vult hier mooi op aan “wees 
goed voor een ander mens, anders ben je 
niet waard dat je leeft’’. Het geheim van 
een goed huwelijk: ‘’Het is geven en nemen 
maar de liefde hoort erbij!’’ 



Project Levenslicht: Stilstaan bij Holocaustslachtoffers
Ieder jaar wordt rond 27 januari stilge-
staan bij de slachtoffers van de Holo-
caust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar 
geleden dat concentratie- en vernieti-
gingskamp Auschwitz, hét internatio-
nale symbool van de Holocaust, werd 
bevrijd. Om mensen in hun eigen ge-
meente te betrekken bij dit oorlogsver-
leden, is op verzoek van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei een tijdelijk licht-
monument ontworpen door kunste-
naar en innovator Daan Roosegaarde:  
LEVENSLICHT. 

Daan Roosegaarde: “Het is een eer om ge-
vraagd te worden voor dit project en een 
openbaar kunstwerk te maken over de Ho-
locaust. Het is geen traditioneel statisch 
monument waarin de mens puur een ob-
servant is. Dit tijdelijke kunstwerk vraagt 
om participatie: jij bent onderdeel van het 
verhaal.”

Lichtgevende herdenkingsstenen
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie 
als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen 
belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team 
hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. 
In gesprek met Holocaustoverlevenden en 
hun familie kwam hij tot het ontwerp van 
LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende 
herdenkingsstenen (gelijk aan het aan-
tal slachtoffers uit Nederland) staat het 
kunstwerk symbool voor de impact van 
de Holocaust. Na een landelijke onthulling 
wordt in elke betrokken gemeente een deel 
van de stenen tentoongesteld. In het don-
ker lichten de herdenkingsstenen op. De 

stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren 
daarmee dat de herinnering aan de slacht-
offers in leven moet blijven.

Onthullingen tijdelijk lichtmonument 
in ’s-Heerenberg 22-1-2020 en Didam 
28-1-2020
Ook in gemeente Montferland, in ’s-Hee-
renberg en Didam wordt een deel van de 
stenen van het tijdelijke lichtmonument 
tentoongesteld. Op 22 januari wordt het 
project Levenslicht onthuld door bur-
gemeester De Baat op het Stadsplein 
in ’s-Heerenberg in samenwerking met 

Heemkundekring Bergh, Welcom en muzi-
kaal Trio Odessa. De inloop is vanaf 18.45 
uur en de onthulling begint om 19.00 uur. 
In Didam wordt het project Levenslicht 
op 28 januari onthuld door burgemeester 
De Baat op de plek tussen de Markthal en 
Zorgcentrum Meulenvelden in Didam. In 
samenwerking met Welcom, OVD, comité 
4 en 5 mei Didam en muzikaal Trio Odessa. 
De inloop is vanaf 18.45 uur en de onthul-
ling begint om 19.00 uur. Iedereen is wel-
kom om bij de onthulling aanwezig te zijn.

Meer info: www.montferland.info/vrijheid.

Burgemeester Peter de Baat van ge-
meente Montferland: “Het tijdelijke 
lichtmonument Levenslicht herinnert ons 
allemaal eraan om elkaar te blijven res-
pecteren en elkaar als gelijke te behande-
len. Ongeacht onze geaardheid, geslacht, 
levensovertuiging, politieke gezindheid of 
godsdienst. Allemaal kunnen en moeten wij 
ons ‘steentje’ bijdragen om discriminatie te-
gen te gaan.” 

 Bovenaanzicht Kunstwerk Levenslicht, fotograaf Marco de Swart.  Bron: Nationaal comité 4 en 5 mei.

Activiteit Januari 2020 Locaties
Project kunstwerk 'Levenslicht"
Herdenking Holocaust door ge-
meente Montferland. 

Woensdagavond 
22-01-2020 in 
‘s-Heerenberg

Locatie:  Stadsplein in 
‘s-Heerenberg
Inloop: 18.45
Aanvang: 19.00 uur

Kunstproject duurt t/m 2-2-
2020. Het kunstwerk van kun-
stenaar Daan Roosegaarde 
heeft 2 onthullingen in ’s-Hee-
renberg en Didam.

Dinsdagavond 
28-01-2020 in Didam

Locatie:  Tussen 
Markthal en Zorgcen-
trum Meulenvelden. 
Inloop: 18.45, Aanvang: 
19.00 uur

Tentoonstelling van de OVD 
over de Holocaust

22 januari tot 3 februari.
Opening: woensdagmid-
dag 22 januari om 14.00 
uur

Locatie: In de centrale 
hal van gebouw Waver-
lo van Meulenvelden

Lezing door overlevende van 
Holocaust ism OVD

Zondagmiddag 26 januari  
om 14.00 uur

Locatie: huiskamer 
‘Burgers van Diem’, 
Waverlo 14 in Didam

Activiteiten-overzicht 75 jaar vrijheid in januari 2020



‘Onder Invloed’ 
Help! Mag mijn kind 1 kratje bier op haar zestiende verjaardagsfeest? 
Theatergroep PlayBack helpt ouders te communiceren met hun puber. 

Nederlandse jongeren zijn ongeveer dertien 
jaar als ze starten met hun eerste drankje, 
terwijl drank verboden is onder de 18 jaar. 
Experimenteren hoort erbij als je jong bent. 
Maar onder druk van vrienden gaan pubers 
soms verder dan ze eigenlijk zouden willen 
of goed voor hen is. Hoe help je jouw kind 
bij het aangeven van zijn of haar grens? 
Hoe maak je ‘samen drinken’ of blowen 
minder normaal? De interactieve ouder-
avond ‘Onder Invloed’ helpt ouders hierbij. 

‘Ouders in spagaat’ het acteursteam van 
Theatergroep PlayBack houdt ouders op 
een luchtige wijze een spiegel voor aan 

de hand van herkenbare en humoristische 
scènes aan de keukentafel. Artistiek lei-
der Kim Zonneveld: “Ouders raken in een 
spagaat door de NIX18 afspraak: kinderen 
mogen officieel niet drinken maar onder-
tussen wordt er ‘overal gedronken’. En door 
alleen maar te verbieden is een open ge-
sprek onmogelijk. Wij helpen ouders met 
communiceren, bijvoorbeeld door afspra-
ken te maken of vanuit de beweegredenen 
van hun kind tot een creatieve oplossing te 
komen.” 

Meer informatie over Playback op 
www.tgplayback.nl. 

Sociale Raad Montferland
Reguliere vergadering donderdag 23 januari 2020. Locatie: Albertusgebouw 
Didam (Raadhuisstraat 3). Tijd: 9.30 - 12.30 uur

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Notulen/actielijst 19 december 2019
3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
4.  Stichting Urgente Noden (SUN), presen-

tatie 

5.  Adviesvraag uitvoeringsplan re-integra-
tie 2020 

6.  Adviesvraag verordening WMO en veror-
dening Jeugd 

7. Wasvoorziening (projectgroep)
8. Rondvraag & Sluiting

Wanneer:  donderdag 30 januari aanvang 19.30 uur - einde 21.00 uur 
Waar:  theaterzaal Het Barghse Huus, Willem vd Berghstraat 1 te ’s Heerenberg 
Voor wie: ouders en opvoeders uit Montferland 
Kosten:  geen, wel graag even aanmelden. Stuur een mail naar: 
 c.som@montferland.info

Diamant in Beek
Burgemeester Peter de Baat bezocht op 
8 januari een Diamanten huwelijksjubile-
um in Beek. De heer en mevrouw Neijen-
huis-Rutjes zijn zestig jaar getrouwd. De 
vlam ontbrandde niet zomaar, maar is 
sindsdien niet meer gedoofd. Hun dochters 
waren speciaal voor de gelegenheid naar 
Beek gekomen. Zowel bruid als bruidegom 
zijn geboren en getogen in Beek. Beiden 
beleefden de oorlogstijd in hun kinderjaren 
op de ouderlijke boerderij. Zij weten zich 
dat nog goed te herinneren. Samen run-
den zij in hun arbeidzame leven hun eigen 

boerderij met voornamelijk melkkoeien en 
vleesvarkens. Samen zijn ze ook - onder 
meer door hun vele vrijwilligers- en vereni-
gingsactiviteiten - een bekend echtpaar 
in Beek. Hobby’s waren er door de jaren 
heen vele: carnaval, voetbal, zangkoor, de 
Zonnebloem en het werk voor de parochie, 
waarvoor de bruid onlangs nog werd on-
derscheiden door het bisdom. De bruide-
gom ontving al eerder een Koninklijke on-
derscheiding. Van harte gefeliciteerd met 
deze Diamanten mijlpaal!

Concept agenda Politieke Avond  
Montferland (PAM) 
23 januari vanaf 18.30 uur in Gouden Handen te ’s-Heerenberg

18.30-19:20 uur: Inloop en interactie tussen 
inwoners en raadsleden in de hal
Agenda parallelsessies in de raadzaal en in 
de ‘kleine zaal’:
Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenuur voor vragen 
van de raad aan het college en toelichting 
raadsbrief
Beeldvormende sessies:
19.30-20.10 uur: Raadsvoorstel Huisves-
ting Brandweerkazerne Didam
20.15-20.55 uur: Raadsvoorstel Bestem-
mingsplan Bloemenbuurt Didam

Kleine zaal
Oordeelsvormende sessie:
19.30-19.50 uur: Raadsvoorstel heroriënta-
tie Wijk- en kerngericht werken 
Beeldvormende sessies:
19.50-20.10 uur: Raadsvoorstel bestem-
mingsplan Buitengebied, herziening woon-
regels
20.15-20.35 uur: Startnotitie Groenbe-
leidsplan
20.35- 20.55 uur: Missie en Visie Montfer-
land

Wilt u meepraten tijdens een beeldvor-
mende sessie?
De gemeenteraad nodigt inwoners van 

harte uit om tijdens beeldvormende ses-
sies mee te praten.
Wilt u meepraten? Neem dan contact op 
met de griffie: griffie@montferland.info 
of telefonisch via 0316-291378. Het is ook 
mogelijk om uw inspreekbijdrage vooraf te 
e-mailen naar de griffie. De griffie brengt 
uw inspreekbijdrage vervolgens onder de 
aandacht van de raadsleden. Op www.
montferland.info kunt u de actuele agenda 
en stukken inzien.

PAM Raadsvergadering 
21.00  uur
Na deze sessies vindt in de raadzaal de 
raadsvergadering plaats. De agenda is als 
volgt: 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst vorige verga-

dering
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Raadsvoorstel Uitvoering motie wel-

zijnsinstellingen Welcom
6.   Raadsvoorstel 2e Begrotingswijziging 

incidentele dekkingsmogelijkheden ja-
ren 2020-2022

7.   Raadsvoorstel Integraal veiligheidsbe-
leid Montferland 2020-2022

8.  Sluiting



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

Bekendmaking Subsidieplafonds 2020 
Op 7 januari 2020 heeft het college van Burgemeesters en 
Wethouders van Montferland de ‘(deel)subsidieplafonds 
voor de betreffende subsidieregelingen 2020’ vastge-
steld.

De subsidieplafonds zijn per subsidieregeling als volgt:
1. Jeugd en Onderwijs ad € 1.744.316,-
 -  met een deelsubsidieplafond van € 7.200,- voor  

incidentele activiteiten.

2. Bevordering Gezonde Leefstijl ad € 260.870,-
 -  met een deelsubsidieplafond van € 10.970,- voor  

incidentele activiteiten.

3. Cultuur en Ontmoeting ad € 1.171.990,-
 -  met een deelsubsidieplafond van € 14.973,- voor  

incidentele activiteiten.

4.  Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie ad. 
 € 1.955.890,-

5.  Woningaanpassingen, Monumenten en Landschaps- 
elementen ad. € 139.467,-

 - waarvan € 40.000,- voor Monumenten;
 - waarvan € 79.467,- voor Natuur en landschap;
 - waarvan € 20.000,- voor Woningaanpassingen.

6. Recreatie, Toerisme en Evenementen ad. € 94.500,-
 - waarvan € 42.000,- voor Recreatie en Toerisme;
 - waarvan € 52.500,- voor Evenementen

7. Leefbaarheid ad. € 32.500,-
 -  met een deelsubsidieplafond van € 25.000,- voor  

incidentele activiteiten.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Onderlangs 4 te Braamt, 7047 CD; het vervangen en 

isoleren van het dak (ontvangen 02-01-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning, activitei-
ten bouwen en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening
-  Kollenburgweg 2 te Didam, 6942 NA; het tijdelijk bewo-

nen van een tweetal garages (verzonden 07-01-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Dijksestraat 50 te Didam, 6942 GD; het oprichten van 

een vrijstaande woning (verzonden 09-01-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Eltenseweg 15 te Stokkum, 7039 CV; het bouwen van 
een overkapping (verzonden 08-01-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Oude Kapelstraat 2 te Lengel, 7044 AW; het plaatsen 

van een schuur (ingetrokken 18-12-2019)

Verleende omgevingsvergunning
-  Avesaetweg 15 te Didam, 6941 RR; het verbouwen en 

uitbreiden van de woning (verzonden 09-01-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Bronkhorsterslag 11 t/m 27 (oneven) en Donjon 26 t/m 
34 (even) te Didam (verzonden 08-01-2020). Rechts-
middel: bezwaar 

-  Kollenburgweg 2 en 2 a te Didam, 6942 NA; het renove-
ren van de dakconstructie en het wijzigen van de gevels 
middels aanbrengen stucwerk (verzonden 07-01-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Leppestraat 2 te Azewijn.

De melding betreft het verplaatsen van een tussenwand 
van het café.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Ter inzage legging afwegingskader windenergie en 
zonne-energie (Ruimte voor Duurzame Energie)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met 
ingang van 8 januari 2020 gedurende 6 weken (t/m 18 
februari) ter inzage ligt het ontwerp ‘afwegingskader 
voor grootschalige energieopwekking met wind- en 
zonne-energie’.
De gemeente Montferland heeft samen met de andere 
Achterhoekse gemeenten de ambitie om in 2030 ener-
gieneutraal zijn. Dit betekent dat naast energie besparen 
er ook energie duurzaam moet worden opgewekt. De 
gemeente wil graag samen met haar inwoners, bedrijven 
en instellingen werken aan een duurzame energiehuis-
houding voor de toekomst. 
De energietransitie is zowel een ruimtelijke als een 
maatschappelijke opgave. Het afwegingskader heeft als 
doel om te zorgen voor een juiste ruimtelijke en maat-
schappelijke inpassing van grootschalige projecten van 
windenergie en zonne-energie in de gemeente. Het kader 

biedt enerzijds bescherming voor inwoners, landschap en 
natuur en anderzijds duidelijkheid en ruimte voor initia-
tieven die bijdragen aan het behalen van de duurzaam-
heidsdoelstellingen. De voorwaarden die in het kader 
worden gesteld zijn een aanvulling op de bestaande 
wettelijke procedures en regelgeving voor het ontwikke-
len van een windenergie- dan wel zonne-energieproject.
Het ontwerp afwegingskader ligt vanaf bovengenoemde 
datum zowel ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis (Bergvredestraat 10 te Didam) als bij de locatie Gou-
den Handen (Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg). Het 
beleidskader is tevens op de website te raadplegen onder 
Bestuur & Organisatie > Bekendmakingen > Mededeling. 
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door 
ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een reactie 
kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam of via gemeen-
te@montferland.info onder vermelding van ‘inspraak 
afwegingskader’. Na de ter inzage legging wordt het 
definitieve afwegingskader opgesteld en naar verwach-
ting in april/mei ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
voorgelegd.
Er vind daarnaast nog één informatiemarkt over het 
afwegingskader plaats:
• Donderdag 16 januari (19:30-21:00) in De Heren van 
Aswin, Leppestraat 2 te Azewijn.
U  kunt vrij binnenlopen van 19:30 tot 21:00.

 APV / Bijzondere wetten

Evenement : Pronkzittingen
Datum :  8 februari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur en 

van 19.00 tot 01.00 uur
Locatie :  Sportcentrum Laco Oude Doetinchemse-

weg 43 ‘s-Heerenberg
Verzonden      : 07 januari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken 
dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie 
Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

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.

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

B. Mulders Papaverstraat 12, 
Zeddam

02-01-2020


