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Speelterrein Groeneweg Kilder weer open 
In september zijn enkele stukjes asbest gevonden op het speelterrein aan de Groe-
neweg in Kilder. Daarom hebben wij een bodemonderzoek laten uitvoeren. 

Tijdens dit onderzoek zijn enkele stukjes 
asbest in de bovengrond gevonden. Ge-
toetst aan de normen voor asbest, hoeft 
de bodem niet te worden gesaneerd. Er kan 

dus veilig gespeeld worden. 
Het speelterrein wordt weer opengesteld. 
Binnenkort wordt het hekwerk rondom het 
speelterrein weggehaald. 

Düffels Möll kleurt oranje voor  
Orange The World 
Van 24 november tot 10 december kleurt de Düffels Möll in Stokkum oranje. Wet-
houder Ruth Mijnen: ‘Hiermee vragen we aandacht voor geweld tegen vrouwen. 

Een thema dat door de coronacrisis actue-
ler is dan ooit, wereldwijd zijn de meldingen 
van huiselijk geweld enorm toegenomen, 
ook hier in Nederland. Maar geweld te-
gen vrouwen gaat over meer dan dat. Er is 
straatintimidatie, stalking, cybergeweld of 
seksuele intimidatie op werk, school of in 
de horeca. Ook daar voeren we de komen-

de weken actie tegen. Vooral omdat vrou-
wen die hiermee te maken hebben geen 
aangifte doen. Omdat ze zich schamen, 
niet serieus genomen voelen of omdat ze 
denken dat het toch niet helpt. Dit taboe 
willen we doorbreken, zodat vrouwen en 
meisjes geweld gaan melden’. 
#OrangetheWorldNL

Voorkom kosten bij afspraak met gemeente
Als u een afspraak wilt maken bij de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen 
of ophalen van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart of voor het doorgeven 
van een verhuizing, doe dit dan altijd via de website van de gemeente website:  
www.montferland.info. 

Er zijn externe websites, zoals gemeente-
link.nl, aanvragenrijbewijs.nl en afspraken-
loket.nl die voor u een afspraak bij de ge-
meente kunnen maken. Maar pas op, hier 
zijn kosten aan verbonden. Vaak €20 of 
meer. Een afspraak maken bij de gemeen-
te kost nooit geld. Het maken, wijzigen of 
annuleren van een afspraak is altijd koste-
loos. 
Voorkom kosten en maak alleen via  
www.montferland.info een afspraak. Bent 
u per ongeluk toch op een andere website 
terecht gekomen? Als u bij het maken van 

een afspraak geld moet betalen, annuleer 
de betaling en regel het via de website van 
de gemeente.

Actualisering Beleidsregels Parkeerschijfzones 
in de centra van Didam en ‘s-Heerenberg
Op basis van genomen verkeersbesluiten mag er in de centra van Didam en ‘s-Hee-
renberg alleen langs of achter een blauwe streep in de parkeerschijfzone gepar-
keerd worden, gedurende twee achtereenvolgende uren met gebruikmaking van 
een parkeerschijf.

Er zijn beleidsregels opgesteld waarbij 
doelgroepen en voorwaarden zijn aange-
geven voor een ontheffing van het verbod 
om, zonder gebruik te maken van een par-
keerschijf, te parkeren langs of achter de 
blauwe streep in de daar genoemde par-
keerschijfzones.
Deze beleidsregels zijn geactualiseerd. 
Die actualisering betreft: 
•  De aanpassing van de doelgroep voor de 

ontheffingen;
•  De geldigheidsperiode van een onthef-

fing;
•  De duur van de verplichting om een par-

keerschijf te gebruiken.

De aanpassing van de doelgroep voor 
de ontheffingen
Naast een ontheffing voor bewoners, 
woonachtig in de blauwe zone, is er nu 
ook een bedrijfsontheffing mogelijk voor 
bedrijven in de blauwe zone, in het bezit 
van een bedrijfsauto, die veel dagelijkse 
aan- en afvoer van goederen hebben en die 
geen eigen parkeergelegenheid bezitten.
Ontheffingen worden niet meer verleend 
indien omwonenden de beschikking heb-
ben over een eigen parkeergelegenheid  
zoals een carport, oprit of garage of deze 

gelegenheid binnen hun wooncomplex 
kunnen huren of bemachtigen. 

De geldigheidsperiode van een 
ontheffing
Een ontheffing van de schijfplicht kan voor 
maximaal één kalenderjaar tegen een in 
de gemeentelijk legesverordening bepaald 
tarief onder de geldende voorwaarden, 
worden verleend aan bewoners van huizen 
en aan bedrijven binnen de genoemde par-
keerschijfzone. Aan het einde van het ka-
lenderjaar kan een verzoek om een nieuwe 
ontheffing voor het volgende kalenderjaar 
worden aangevraagd als nog steeds wordt 
voldaan aan de gestelde voorwaarden on-
der voldoening van de geldende legeskos-
ten. De aanvraag om een ontheffing moet 
worden gedaan op de website van de ge-
meente. 

De duur van de verplichting om een 
parkeerschijf te gebruiken
De schijfplicht zal gaan gelden gedurende 
de volgende tijdvakken:
•  Maandag tot en met vrijdag van 9.00 

uur tot 18.00 uur (dit was 17.00 uur);
•  Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (dit 

was 15.00 uur).



Wat ontzettend leuk om te zien dat er gelijk wordt getekend in de krant van vo-
rige week. Hiermee gaan we de ouderen een groot plezier mee doen. Jouw teke-
ning krijgt een mooi plekje!

Kinderen kunnen nog meedoen! Stuur 
jouw tekening in een envelop via de post 
naar gemeente Montferland, Antwoord-
nummer 6501, 6940 ZX Didam. Graag 
ontvangen wij de kleurplaat voor woens-
dag 25 november.

Wij zorgen ervoor dat alle kleurplaten, na-
mens jullie, bij de zorgcentra en/of andere 
locaties in Montferland bezorgd worden. 
We hopen ze hiermee een hart onder de 
riem te steken in deze moeilijke tijd. Ga 
naar onze Facebookpagina waar je de te-
kening zal vinden. 

#samenknutselen

 Ivana Groenen uit Didam Tekening van Mila

Hoe hitte- en waterbestendig 
is jouw omgeving? 
Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hit-
testress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toe-
komstige weersextremen is er een klimaatatlas samengesteld. 

Deze atlas laat de mogelijke effecten van 
klimaatverandering zien tot op perceel-
niveau en op een interactieve manier. The-
ma’s: wateroverlast, overstroming, droog-
te en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in 
de effecten in de eigen buurt en waar het 
risico op overlast het grootst is. Een kaart 
toont bijvoorbeeld het effect van extreme 
neerslag. Welke straten overstromen dan? 
Een andere kaart geeft aan in welke ge-
bieden het op tropische dagen extra heet 
aanvoelt. Je kunt de klimaatatlas vinden 
op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.
De effecten van de klimaatverandering 
zullen ook in onze gemeente merkbaar zijn. 
Zo kan er in de kernen hitte-overlast en 

droogteschade in tuinen en groenstroken 
ontstaan; er zal in korte tijd meer neerslag 
vallen, waardoor de kans op wateroverlast 
en overstromingen toeneemt. Ook in het 
verkeer kan dit tot hinder en zelfs storm-
schade leiden. De gevolgen zien we ook 
terug door extra sterfgevallen door hitte, 
ziekten en plagen en een toename van 
exoten zoals de eigenprocessierups en de 
buxusmot. 
Op de website van www.weetvanwater.nl 
vind je veel tips hoe jij een steentje kunt 
bijdragen aan het vergroenen van je leef-
omgeving. Zoals het vergroenen van je tuin 
en het afkoppelen van de regenpijp van het 
riool. 

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

MTB sticker 2021

Bestel de MTB-vergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

ruitervergunning 2021

Bestel de ruitervergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl

Doe mee met de Achterhoekse Bespaaractie!
Steeds meer mensen in de Achterhoek gaan aan de slag met het verduurzamen 
van hun woning. Woningeigenaren van woningen gebouwd vóór 1985 kunnen zich 
melden om te onderzoeken of en hoe hun huis beter geïsoleerd kan worden. Veel 
van deze woningen zijn bij de bouw niet of beperkt geïsoleerd, waardoor er met 
name in de wintermaanden veel warmte onnodig uit huis verdwijnt. 

Deze woningen zijn tijdens de bouw niet 
geïsoleerd omdat er toen nog geen eisen 
werden gesteld aan de energiezuinigheid 
van woningen. In de loop der jaren zijn er 
soms een aantal zaken verbeterd maar zijn 
deze verbouwingen gedateerd. Het is dan 
waarschijnlijk dat de spouwmuur, dakiso-
latie of het (dubbel) glas verouderd zijn. 

Aanmelden
Woningeigenaren met een woning ge-
bouwd vóór 1985, zullen de komende we-
ken verspreid in de gemeente Montferland 
een oproep van wethouder Van Halteren 
ontvangen. Inwoners die nu al aan de slag 
willen gaan met de verduurzaming van de 
eigen woning kunnen zich nu ook al aan-
melden via www.agem.n/bespaaractie 



Twee plannen uit Montferland in de finale van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
De Montferlandse plannen ‘FIT VEUR ALTIED’ en ‘SamenFun’ zitten in de finale 
van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. Zij nemen het op tegen vijf ande-
re finalisten en maken kans op een aanzienlijk geldbedrag én ondersteuning van 
studenten van de HAN. Vanaf 26 november telt jouw stem. Stem dus ook op één 
van de plannen uit Montferland en help hen naar een podiumplaats! 

De Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
is een initiatief van de Provincie Gelder-
land. De prijs motiveert organisaties in 
sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en 
onderwijs om bij te dragen aan een gezond 

Gelders sportklimaat door creatieve initia-
tieven en samenwerkingsverbanden.
Voor de jury was het een flinke klus om een 
keuze te maken uit de 61 ingestuurde plan-
nen. 

Twee van de laatste zeven plannen komen 
uit Montferland. 

Vanaf 26 november telt jouw stem!
Van 26 november tot en met 1 december 
kunt u via www.gelderssportakkoord.nl/
stimuleringsprijs stemmen op één van de 
zeven plannen. De stemmen van het pu-
bliek tellen voor 50% mee, de andere 50% 
bepaalt de jury. De winnaar krijgt €20.000, 
de nummers 2 en 3 €10.000. Daarnaast is 

er voor de finalisten steun van studenten 
van de HAN bij de uitwerking en uitvoering. 
Hieronder lees je meer over beide plannen 
uit Montferland.

SamenFun: jong en oud in beweging 
Bij het plan SamenFun gaat de kinder-
opvang- en ontwikkeling organisatie 
Humankind een samenwerking aan met 
lokale en regionale zorgaanbieders in 
Montferland. Samen organiseren zij mu-
ziek- en beweegactiviteiten voor jonge 
kinderen en ouderen. Dorien Peters van 
Oefentherapie Montferland ontwikkelde 
allerlei oefeningen speciaal voor de ver-
binding tussen jong én oud. De onbevan-
genheid van peuters samen de openheid 
van de ouderen zorgt ervoor dat er op bij-
zondere manieren contact ontstaat. Sa-
men bewegen, dansen en plezier maken, 
voor jong en oud. 
Aranka Kuster – locatiemanager Human-
kind in de gemeente Montferland – ver-

telt: ‘Voor een gezonde ontwikkeling van 
kinderen zijn bewegen, samen spelen, 
samen leren en samen werken van groot 
belang. Met SamenFun verbinden wij 
bewegen en samenzijn. Dat is goed voor 
de individuele ontwikkeling van het kind, 
het welzijn van ouderen én het verstevi-
gen van de sociale cohesie in Montfer-
land. Dus SamenFun is pure winst voor 
ons allemaal! Ben je ook zo enthousiast 
over ons initiatief, stem dan op ons!’. 
De jury over SamenFun: ‘De combinatie 
van muziek maken en bewegen spreekt 
aan, en deze twee groepen bij elkaar 
brengen geeft energie. En ook dit concept 
kan op meer plaatsen in Gelderland ge-
bruikt worden.’

Fotograaf: Dieuwertje Bravenboer

FIT VEUR ALTIED
Stichting De Graafschap Verbindt, Open Club de Nevelhorst en Achterhoek in 
Beweging willen samen met het Graafschap College zorgen voor nieuwe ont-
moetingen en verbindingen tussen inwoners, werkgevers, ondernemers en 
sportaanbieders uit de regio. Zij bieden met dit plan een aantrekkelijk en laag-
drempelig beweegprogramma voor alle inwoners van de Achterhoek. 

‘FIT VEUR ALTIED’ gaat aan de slag om 
de fitheid in organisaties te verhogen. De 
initiatiefnemers gaan bij vijftien Achter-
hoekse werkgevers een eigen medewer-
ker opleiden tot een Beweeg- en Sport-
aanjager. 

Raymond Sweers – mede initiatiefnemer 
vanuit de Open Club De Nevelhorst: ‘Met 
dit plan gaan we regionale bedrijven, 
hun medewerkers, familieleden, buren 

en omgeving inspireren, motiveren en 
bewust maken van de voordelen van een 
gezonde levensstijl. Vitale medewerkers 
bruisen van de energie, zijn fysiek fit en 
mentaal weerbaar. Dat wil toch iedereen, 
dus stem op ons!’  

De jury over FIT VEUR ALTIED: ‘Dit plan is 
gericht op het bedrijfsleven en zorgt door 
de opleiding van beweegcoaches binnen 
bedrijven voor een duurzaam resultaat.’

Politieke Avond Montferland 
Politieke Avond Montferland 
3 december
Op 3 december vanaf 19.00 uur wordt de 
Politieke Avond Montferland (PAM) digi-
taal gehouden. 
De Politieke Avond Montferland staat in 
het teken van beeldvorming (informatie 
ophalen), oordeelsvorming (debat) en 
besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over ac-
tuele onderwerpen. De politieke avond is 
geheel digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad.

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur en 
toelichting raadsbrief
19.35 uur tot 20.05 uur Oordeelsvormend – 
Versterking regionale samenwerking Arn-
hem - Nijmegen

20.10 uur tot 20.40 uur Beeldvormend – 
Regionale Samenwerking
20.45 uur tot 21.15 uur Beeldvormend – 
Rekenkamerrapport Omgevingswet proof 
Participatiebeleid
21.20 uur tot 21.50 uur Beeldvormend – 
Participatiekader; hoofdstuk 1 t/m 4

Digitale kleine zaal:
19.00 uur tot 19.30 uur Beeldvormend – 
Gemeentelijke deelname warmtenet Bloe-
menbuurt in Didam
19.35 uur tot 20.00 uur Oordeelsvormend 
-Bestemmingsplan Buitengebied, vijfde 
herziening
20.05 uur tot 20.35 uur Beeldvormend – 
Beleidsplan Recreatie en Toerisme
20.40 uur tot 21.00 uur Beeldvormend – 
Belastingverordeningen
21.05 uur tot 21.35 uur Beeldvormend – 2e 
Managementrapportage (Marap)

Digitale raadsvergadering 
vanaf 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Aanpassing Gemeenschappelijke 
 Regeling Laborijn
5.2  Aanwijzingsbesluit plv. griffier
6. Bespreekstukken
7. Motie zonder raadsvoorstel
8.  Sluiting 

Wilt u inspreken bij een digitale beeldvor-
mende sessie? Dat kan via één van de vol-
gende opties:
1.  Live inspreken via Zoom vanuit uw eigen 

huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3.  U stuurt een opgenomen audiobestand 

in.

4.  Live inspreken via Zoom in Gouden Han-
den in een aparte ruimte.

U wordt verzocht bij voorkeur gebruik te 
maken van optie 1, 2 of 3. 

De sessies worden live uitgezonden via in-
ternet en blijven daarna beschikbaar om te 
kunnen raadplegen.

Heeft u vragen over het digitaal inspre-
ken? 
Neem dan contact op met: 
griffie@montferland.info of via 
0316-291378.
Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda.



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

Bestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 12 november 2020 het bestemmingsplan 
‘Woningbouw Centrum Braamt II’ heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische re-
geling waarbij de bouw van maximaal negen woningen 
mogelijk gemaakt wordt. 
Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijla-
gen, ligt met ingang van 26 november 2020 gedurende 
een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 
10, en is tevens via www.montferland.info en www.ruim-
telijkeplannen.nl te raadplegen.
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Beroep kan worden ingesteld door:
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaan-

de het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Zie ook de kolom “toelichting en rechtsmiddelen” elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 

Ontwerp ‘Wijzigingsplan Zeddam, 
Delweg-Padevoortseallee’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van 

de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 
26 november 2020 gedurende een termijn van zes weken 
voor een ieder het ontwerp van het Wijzigingsplan Zed-
dam, Delweg-Padevoortseallee ter inzage ligt. 
Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 24, lid 2 bestemmingsplan Kom Zeddam, 
de bestemming Maatschappelijk wordt gewijzigd in de 
bestemming Wonen om zodoende de bouw van zes pa-
tiowoningen mogelijk te maken. 
Het ontwerp wijzigingsplan met de daarbij behorende bij-
lagen, ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
in Didam, Bergvredestraat 10, en is tevens via www.mont-
ferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
Gedurende de hierboven genoemde termijn bestaat de 
gelegenheid schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren te brengen/in te dienen. De schriftelijke zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 47, 6940 BA Didam.
Zie ook de kolom “toelichting en rechtsmiddelen” elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Asterstraat 6 te Didam, 6942 XJ; het vergroten van de 

woning (ontvangen 16-11-2020)
-  Don Rualaan 119  te ’s-Heerenberg, 7041 SL; het aan-

bouwen aan de achter- en zijkant woonhuis (ontvan-
gen 18-11-2020)

-  Lupinenstraat 35 te Didam, 6942 VA; het bouwen van 
een garage met carport (ontvangen 13-11-2020)

-  Matjeskolk te Beek, bouwkavel 7, 7037; het bouwen van 
een bedrijfshal (ontvangen 16-11-2020)

-  Slotlaan 28 te ’s-Heerenberg, 7041 BK; het aanleggen 
van een verdiepte garage in voortuin (ontvangen 30-
09-2020)

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het realiseren 
van appartementen in het voormalige kantoorpand 
(ontvangen 12-11-2020)

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.

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Arnhemseweg 2 te Beek, 7037 CC; het plaatsen van 

een carport (verzonden 18-11-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Kornhorst 46 te ’s-Heerenberg, 7041 HK; (verzonden 18-
11-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Holthuizerstraat 7 en 9  te Didam, 6942; het bouwen 

een woongebouw met twee wooneenheden (verzon-
den 18-11-2020).

  Rechtsmiddel: bezwaar
-  Meester Vermeulenstraat 39 te Beek, 7037 DX; het 

verbouwen van de woning (verzonden 19-11-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zeddamseweg 1 te Lengel, 7044 AL; het verbouwen 
en renoveren van een woonboerderij (verzonden 18-11-
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:
-  Het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord met ken-

tekenaanduiding, ter hoogte van Lange Spruit 26 te Di-
dam.

Inzage en informatie: 24-11-2020 tot en met 05-01-2021. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u raadplegen op zoek.
officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door 
te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Mijn woning verduurzamen 
Veel mensen houden zich steeds meer bezig met het verduurzamen van hun huis. 
Zeker nu we allemaal meer tijd thuis doorbrengen. 

Naast dat u energie bespaart door het ver-
duurzamen van uw huis neemt het woon-
comfort toe. Daarnaast kunt u maandelijks 
op uw energierekening besparen. Ideaal 
toch? Maar nu komt de hamvraag, hoe fi-
nanciert u zoiets?

Financiële regelingen
Om u een handje te helpen zijn er diverse 

financiële regelingen waar u gebruik van 
kunt maken. Deze én andere regelingen zijn 
ook allemaal terug te vinden op de web-
pagina https://montferland.info/verduur-
zaam-uw-huis. 
Landelijk is er bijvoorbeeld de Investerings-
subsidie Duurzame Energie (ISDE) deze kunt 
u gebruiken als u een zonneboiler of een 
warmtepomp wilt aanschaffen. 

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 
(SEEH) is een subsidieregeling waar u aan-
spraak op kunt maken als u minimaal twee 
isolerende maatregels treft. Isolatiemaat-
regels zijn bijvoorbeeld dak-, vloer- en/ of 
spouwmuurisolatie. Tot het einde van het 
jaar is het subsidiebedrag verhoogd. Sla 
daarom snel uw slag. Deze subsidies kunt u 
via Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO) www.rvo.nl aanvragen.
Daarnaast heeft de gemeente Montferland 
een duurzaamheidslening waarmee u uw 

energiebesparende maatregelen kunt fi-
nancieren tegen een aantrekkelijke rente. 
Wilt u graag weten hoe u het beste kunt 
beginnen? Neem contact op met het Agem 
Energieloket zij kunnen u helpen met pas-
send advies. Daarnaast kunnen zij u bege-
leiden bij de aanvraag van de duurzaam-
heidslening. Het Agem Energieloket van de 
gemeente is bereikbaar via www.agem.nl of 
(0314) 820 360.

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.


