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Investering van 1,6 miljoen in MKB in regio Arnhem/Nijmegen 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal re-
gio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer 
heeft vandaag dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal 
regio Arnhem-Nijmegen, officieel ondertekend samen met de verantwoordelijke 
regionale bestuurders. Namens de regio Arnhem-Nijmegen zette Peter de Baat, 
burgemeester van Montferland en bestuurlijk voortrekker namens die regio, zijn 
handtekening onder deze MKB-deal. De regio kan nu de maximale bijdrage van 
400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het mkb bedraagt 
1,6 miljoen euro.

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nij-
megen gaan samen met de provincie Gel-
derland en diverse belangen- en onderne-
mersverenigingen in de komende drie jaar 
honderden midden- en kleinbedrijven in 
de regio helpen bij vragen en investeringen 
op het gebied van digitalisering. Er worden 
concrete activiteiten voor en met bedrijven 
georganiseerd. Alle inzet is erop gericht 
om het mkb in de regio economisch veer-
krachtiger te maken. Dat is niet alleen van 
belang voor de ondernemers. De bedrijven 
zijn van groot belang voor de werkgelegen-
heid en spelen een cruciale rol in econo-
mische ketens en de lokale gemeenschap. 
Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere 
bedrijven of als sponsor van lokale sport-
verenigingen.

Peter de Baat, burgemeester van de ge-
meente Montferland en namens de regio 
bestuurlijk voortrekker van het voorstel, is 
blij met het behaalde resultaat. “De MKB-
deal is een belangrijke mogelijkheid om 
het midden-en kleinbedrijf in onze regio 
te ondersteunen. Het biedt hen een boost 
richting de toekomst in de informatiesa-
menleving. Een prachtig resultaat voor de 
ondernemers, de 18 gemeenten van de re-
gio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gel-
derland”. Arnhems wethouder Jan van Del-
len en tevens voorzitter van het regionaal 
overleg van Economie vult aan: “ Het is een 
mooie erkenning voor onze mkb-onderne-
mers dat ook het Rijk mee-investeert. Ons 

gezamenlijke voorstel vanuit de regionale 
overheden en het bedrijfsleven heeft aan-
getoond dat we een sterke propositie heb-
ben neergelegd bij het Rijk. Nu is het tijd 
om de plannen uit te gaan voeren.”  

Nog veel te winnen op gebied van 
digitalisering
Monique Esselbrugge, wethouder gemeen-
te Nijmegen: “De middelen die nu vrij komen 
om digitalisering te stimuleren, sluiten aan 
bij een uitdrukkelijke wens van regionale 
MKB-ondernemers die deze stap als abso-
lute noodzaak zien voor de toekomst. Toch 
is het voor veel MKB-bedrijven een grote 
stap om die mogelijkheden echt te benut-
ten. Het ontbreekt aan geld, tijd en kennis 
waardoor kansen op innovatie en groei blij-
ven liggen. Deze deal helpt om die drempels 
weg te nemen.” 
Bernard de Graaf, voorzitter VNO-NCW regio 
Arnhem-Nijmegen: “Wij zijn blij met deze 
MKB-deal. De ondernemers in onze regio 
zullen hier veel profijt van hebben en zo hun 
kansen op groei en innovatie vergroten!”

Provincie doet mee
Christianne van der Wal, Gelders gedepu-
teerde voor Economie: “Mooi dat we samen 
deze deal hebben gesloten! Die sluit prima 
aan op onze provinciale acties om het mkb 
te ondersteunen bij  het digitaliseren. Zoals 
de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen 
en bijvoorbeeld de adviesvouchers van 
Boost. Mkb-ers kunnen zo op verschillende 

manieren aan de slag met digitalisering. Zo 
werken we in Gelderland aan de economie 
van de toekomst.”
 
Voor en met bedrijven
De regio gaat concrete activiteiten vóór en 
met bedrijven organiseren. Daarbij valt te 
denken aan: 
-  Eén op één ondersteuning via informa-

tiebijeenkomsten en vouchers waarbij 
de nadruk ligt op operationele vraag-
stukken zoals hulp bij de verbetering van 
een website, het opzetten van een web-
shop, hulp bij social media campagnes 
of de ontwikkeling van een app.  

-  Hulp bij het strategisch inzetten van di-
gitale kanalen om nieuwe afzetmarkten 
of verdienmodellen te realiseren. Het 
delen van kennis en goede voorbeelden 
is daarbij van groot belang. Om dit te 
faciliteren worden werksessies georga-
niseerd. Wie zich vervolgens verder wil 
verdiepen kan gebruik maken van een 
intensief vervolgtraject met meerdere 
bijeenkomsten waarin met experts de 
materie en mogelijkheden verder wor-
den uitgediept. 

-  Het versterken van de relatie met de 
omgeving van mkb-bedrijven. Denk bij-
voorbeeld aan ondernemers, centrum-
managers en de lokale overheid die nog 
intensiever samenwerken om onderne-
mers op individueel niveau vooruit te 
helpen. Die maatgerichte aanpak zal 
uiteindelijk een breder effect hebben 
waarvan de hele lokale en regionale 
economie meeprofiteren. Uiteraard ligt 
ook hier de focus op digitaal verder ont-
wikkelen naar een toekomstbestendige 
onderneming. Het effectief digitaliseren 
van de dienstverlening van overheden 

via een digitaal loket aan het mkb hoort 
daar ook bij. 

Over de regio Arnhem- Nijmegen
De regio Arnhem-Nijmegen is op  provinci-
aal (en landelijk) niveau een motor voor de 
werkgelegenheid. In de regio wonen ruim 
786.000 inwoners. Buiten de Randstad 
is dit het grootste verstedelijkte gebied 
van Nederland. Ruim 70 procent van het 
Gelderse BBP wordt in deze regio gereali-
seerd door meer dan 74.400 bedrijven. De 
regio voorziet daarmee in zo’n 36 procent 
van alle banen in Gelderland. Toch moet er 
nog een extra inspanning worden gedaan 
omdat de economische groei achterblijft 
bij andere regio’s in het land. Daar wordt 
door de lokale en regionale overheden in 
samenwerking met de landelijke overheid, 
Europa, bedrijven en kennisinstellingen 
stevig in geïnvesteerd. Deze MKB-deal le-
vert daar een belangrijke bijdrage aan. 

Gezamenlijk voorstel
De MKB-deal is ingediend door 18 gemeen-
ten in de regio Arnhem-Nijmegen (Arnhem, 
Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Dru-
ten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Mont-
ferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, 
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozen-
daal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), 
de Provincie Gelderland, , The Economic 
Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ 
en de Ondernemersverenigingen: VNO-
NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, 
OCO en StaB.
Ga voor interviews en video over de MKB-
deal Sm@rt Together van de regio Arn-
hem-Nijmegen naar het digitaal magazine: 
https://www.magazine-on-the-spot.nl/
mkbdeals2020/smart-together



Ook VvE’s kunnen aan de slag met 
verduurzaming
Ben jij bewoner van een appartementen-
complex, dan is het zinvol om met je VvE 
eens na te gaan welke mogelijkheden er 
zijn om je pand te verduurzamen. Een goe-
de eerste stap is het laten opstellen van 
een energieadvies. Daarmee zie je direct 
hoe je pand er nu voor staat en welke mo-
gelijkheden er zijn om te verduurzamen. 
Laat je nu een energieadvies opstellen, dan 
kun je tot maximaal 75% van de kosten 

terugkrijgen via de landelijke SEEH-subsi-
die. Deze regeling geldt in ieder geval nog 
tot eind dit jaar. Ook na 2020 is er subsi-
die beschikbaar voor isolatiemaatregelen, 
omdat de regeling Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE) dan met isolatie 
wordt uitgebreid.

Meer informatie vind je bij Agem Energielo-
ket: www.agem.nl/verduurzaming-vve 

Webinar voor (sport)verenigingen: 
‘Financieel gezond de crisis door’
Op woensdag 9 december van 19.30 tot 21.00 uur organiseert NOC*NSF voor 
sportverenigingen het webinar ‘Financieel gezond de crisis door’. Peter Baak geeft 
je tijdens een interactief webinar antwoord op al jouw vragen om jullie vereniging 
ook tijdens deze moeilijke coronatijd financieel gezond te houden. 

Door het COVID-19 virus zijn het uitdagen-
de tijden voor verenigingen. Sinds maart 
van dit jaar is alles opeens anders. Vereni-
gingen staan voor grote uitdagingen, zeker 
ook op financieel gebied.  Tijdens het webi-
nar krijgen jullie nieuwe inzichten om direct 
toe te passen in jullie vereniging. Met de 
concrete tips en adviezen van Peter Baak, 
blijven jullie ook in de toekomst financieel 
gezond. 
Tijdens het webinar neemt Peter jullie mee 
in welke nieuwste (corona) regelingen er 
beschikbaar zijn voor verenigingen. Ook 
inspireert hij hoe jullie in deze tijd toch op 
creatieve manieren inkomsten kan blijven 
ontvangen. Tenslotte bespreken de deel-
nemers met elkaar de belangrijkste uitda-
gingen voor de komende 12 maanden. 

Financiën bij Montferlandse 
sportverenigingen
Tijdens de COVID-19 crisis is in april en 
mei de Achterhoekse Verenigingsmonitor 
uitgezet. Uit de resultaten blijkt dat op 
dat moment ruim de helft (55%) van de 
Montferlandse verenigingen financieel 
(zeer) gezond waren. Ten opzichte van 
verenigingen in andere Achterhoekse ge-
meenten ligt dit percentage iets lager. Op 
de vraag naar de verwachte impact van 
het coronavirus, gaven relatief veel clubs 
aan bang te zijn dat hun financiële positie 
gaat verminderen. De helft van de clubs 
gaf aan bang te zijn dat vooral het verlies 
van leden voor een verslechterde financië-
le positie gaat zorgen.
In de Verenigingsmonitor gaven de clubs 
aan vooral behoefte te hebben aan on-
dersteuning op het gebied van sponsoring 
(45%), samenwerking met andere sport-

verenigingen (40%) en financiën (25%). 
De gemeente Montferland gaat samen 
met welzijnsinstelling Welcom en de re-
gionale samenwerkingsorganisatie Ach-
terhoek in Beweging aan de slag om ver-
enigingen verder te ondersteunen onder 
andere door de organisatie van workshops, 
bijscholingen en webinars. 

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan het webinar ‘Financieel ge-
zond de crisis door 2.0’ is gratis. Voor het 
webinar zijn er voor heel Nederland 100 
plekken beschikbaar, dus meld je snel aan 
via https://sportopleidingen.nl/inschrijf-
formulier

Attendeer en enthousiasmeer vooral ook 
jouw mede (bestuurs)leden om het webi-
nar te volgen. Na afloop kunnen jullie dan 
direct samen aan de slag met het zetten 
van concrete stappen om als vereniging 
financieel gezond te blijven! 

Neem voor meer informatie over het we-
binar en/of voor individuele verzoeken 
voor verenigingsadvies contact op met 
Guido Groenendijk, verenigingsadviseur bij  
Welcom: g.groenendijk@welcommail.nl  
of 06-23237100.

Grote opkomst bij digitale avond voor het 
lokale Beweeg- en Sportakkoord
Op dinsdagavond 24 november kwamen meer dan 50 verenigingen, organisaties 
en inwoners digitaal bij elkaar om samen aan de slag te gaan voor het lokale Be-
weeg- en Sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’. 

Een diverse groep van (verenigings)be-
stuurders, trainers, buurtsportcoaches, 
huisartsen, praktijkondersteuners, wel-
zijnswerkers stond om 19.00 uur te trappe-
len om te beginnen. Sportformateur Hans 
van Egdom deed de aftrap. Hij blikte terug 
op het proces tot nu toe en keek ook voor-
uit op welke wijze het definitieve akkoord 
tot stand gaat komen.
Vervolgens gingen de aanwezigen onder 
leiding van vijf aanvoerders aan de slag 
met het uitwerken van een aanvalsplan op 
de volgende ambities:
•  Een toekomstig sportlandschap met 

sterke en vitale sportaanbieders
• Jeugd vaker en beter laten bewegen
•  Meer ouderen vaker en gezonder in be-

weging
•  Een inzichtelijk sportaanbod voor alle 

inwoners van Montferland 
•  Sport en bewegen in de openbare ruimte

In twee speelhelften van vijfendertig mi-
nuten ontstonden heel veel plannen en 
ideeën om daadwerkelijk werk te gaan ma-
ken van alle ambities. Vooral de wens om 
meer met elkaar te verbinden en samen op 
te trekken kwam heel nadrukkelijk naar vo-
ren. Samen kom je verder!

Ook meedoen? 
Wil je ook meedoen met ‘Heel Mont-
ferland Beweegt’ en/of heb je nog goe-
de ideeën voor het akkoord? Sluit je 
ook aan bij de beweging met de am-
bitie om heel Montferland in bewe-
ging te krijgen en stuur een e-mail naar  
sportakkoord@montferland.info. 

Een deel van de aanwezigen tijdens de digitale avond ‘Heel Montferland Beweegt’.



Vanaf nu verkrijgbaar bij 
VVV Montferland!

ruitervergunning 2021

Bestel de ruitervergunning eenvoudig vanuit huis 
in onze webshop:

vvvmontferlandwebshop.nl

Politieke Avond Montferland 
Op 3 december vanaf 19.00 uur wordt de Politieke Avond Montferland (PAM) digi-
taal gehouden.
Op www.montferland.info/gemeenteraad kunt u de agenda en de vergaderstuk-
ken raadplegen en de vergadering live volgen op 3 december. 
Heeft u vragen over de Politieke Avond Montferland? Neemt u dan contact op via 
griffie@montferland.info of telefonisch: 0316 – 291378.

Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie voert voor de ge-
meenteraad onafhankelijk onderzoek uit 
naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid 
en ondersteunt daarmee de gemeente-
raad in zijn kaderstellende en controleren-
de taak. De rekenkamercommissie geeft de 
raad bij elk onderzoek aanbevelingen voor 
verbeteringen van processen en beleid. 
Met haar onderzoek wil de rekenkamer-
commissie de rol van de gemeenteraad 
versterken, het gemeentelijk handelen ver-
beteren en uiteindelijk de publieke verant-
woording vergroten.

Recent heeft de rekenkamercommissie on-
derzoek gedaan naar participatie in Mont-
ferland met het oog op de komst van de 
Omgevingswet. Bij de totstandkoming van 
dit onderzoek zijn ook externe gespreks-
partners betrokken: inwoners, onderne-
mers, bureaus en belangenorganisaties.

Het onderzoeksrapport ‘Participatie in 
Montferland: Omgevingswet bestendig?!’ 
en de samenvatting in de vorm van een 
infographic kunt u lezen op de website van 
www.montferland.info/gemeenteraad bij 
het onderdeel Rekenkamercommissie.

Veel tekeningen hebben wij mogen ontvangen en wat zijn ze stuk voor stuk bijzonder. 
Hiermee gaan we de ouderen in Montferland een groot plezier doen. Volgende week 
maandag gaan de burgemeester en twee wethouders op pad en zullen alle tekeningen 
een plekje krijgen. Bedankt kinderen, ouders en scholen! 
#samenknutselen   #aandachtvoorelkaar

Wat een succes was deze kleurplaten actie! 

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doesburgseweg 2a te Didam, 6941 SJ; het aanleggen van 

een inrit (ontvangen 24-11-2020)
-  Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC; het herinrichten 

van het terras en het kappen van 2 esdoorns (ontvangen 
19-11-2020)

-  Meester Vermeulenstraat te Beek, kavel 5, 7037; het 
bouwen van een woonhuis (ontvangen 25-11-2020)

-  Oswaldusstraat te Zeddam, 7038; het oprichten van een 
woning (ontvangen 24-11-2020)

-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het bouwen 
van 14 appartementen (ontvangen 24-11-2020)

-  Parkweg 9b te Didam, 6942 PP; het bouwen van een ga-
rage/berging (ontvangen 24-11-2020)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Braak 2 te Didam, 6942 NG; het slopen van schuren en 

verwijderen van asbest (verzonden 26-11-2020)

-  Dahliastraat 17 en 19 te Didam, 6942 VV; het verwijderen 
van asbest (verzonden 26-11-2020

-  Hagedoorn 85 te ’s-Heerenberg, 7041 JS; het verwijderen 
van asbest golfplaten (verzonden 26-11-2020)

-  Hogestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 EM; het verwijder-
den van asbest (verzonden 26-11-2020)

-  Kerkwijkweg 5 te Didam, 6942 ND; het slopen van de 
veldschuur (verzonden 26-11-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Slotlaan 28 te ’s-Heerenberg, 7041 BK; het aanleggen 

van een verdiepte garage in voortuin (verzonden 20-11-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Klomp 33 te ’s-Heerenberg, 7041 TA; het uitoefenen 

van een bedrijf t.b.v. reparatie en onderhoud aan fietsen 
(verzonden 20-11-2020). Rechtsmiddel bezwaar

-  Grote Huilakker 43 te Didam, 6942 RC; het oprichten van 
een woning (verzonden 20-11-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning
-  Parkweg 9a te Didam, 6942 PP; het oprichten van een 

berging (ingetrokken 18-11-2020, verzonden 23-11-
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 Stirlingstraat  te Beek, bouwkavel 7.
De melding betreft het opslaan van stukgoederen en op-
slaan en bewerken van hout t.b.v. bouwbedrijf.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.



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
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 Oude Kolkstedeweg 6 te Beek.
De melding betreft het wijzigen van de inrichting met het 
plaatsen van een tredmolen en paardenbak.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.


