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Heb jij je al aangemeld als stembureaulid 
of teller? 
Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Ka-
mer. Door de coronamaatregelen hebben we meer stembureauleden en tellers no-
dig dan bij de vorige verkiezingen. Dus hebben we jouw hulp hard nodig!

Wie zoeken wij?
•  op de dag van de stemming minimaal 18 

jaar is;
•  stressbestendig, representatief en be-

hulpzaam is;
•  de Nederlandse taal goed beheerst en 

duidelijk en helder kan communiceren.

Voorbereiding
Om je goed voor te bereiden ben je ver-
plicht een training te volgen. Deze is op ba-
sis van een online e-learning, gewoon veilig 
vanuit huis.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te le-
veren en tegelijkertijd wat te verdie-
nen? Meld je dan aan en help mee  
www.montferland.info/stembureauleden.

SamenFun valt in de prijzen bij de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat
Het Montferlandse project SamenFun is op een tweede plaats geëindigd bij 
de verkiezing voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. Met de prijs van 
€10.000,- gaan de initiatiefnemers SamenFun op meer plekken in Montferland en 
Gelderland ontmoetingen tussen peuters en ouderen organiseren. Bij SamenFun 
werkt kinderopvang- en ontwikkeling organisatie Humankind samen met lokale 
en regionale zorgaanbieders. Samen organiseren zij muziek- en beweegactivitei-
ten voor jonge kinderen en ouderen. 

De Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
is een initiatief van de Provincie Gelder-
land. De prijs moedigt organisaties in sport, 
zorg, welzijn, overheid, toerisme en onder-
wijs aan om met creatieve initiatieven te 
komen voor een gezond Gelders sportkli-
maat. 
Maar liefst 61 plannen waren er ingediend 
voor de Stimuleringprijs Gelders Sportkli-
maat. Nadat een jury uit alle inzendingen 
zeven finalisten selecteerde was het aan 
de inwoners van Gelderland om een pu-
blieksstem uit te brengen. Er is massaal 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 
te stemmen. 

Tijdens een speciale uitzending van Gelder-
land Sport op Omroep Gelderland maakte 
volleybalinternational Lonneke Slöetjes 
uit Varsseveld de prijswinnaars bekend. 
Het plan Pleintje – het nieuwe buitenspe-
len – ging er met de hoofdprijs vandoor. 
SamenFun eindigde op een eervolle twee-
de plaats. 

De vlag kan uit!
Aranka Kuster – manager bij Humankind 
– is erg verheugd met de prijs en blikt te-
rug op de verkiezing: ‘Nog nooit heb ik met 
zoveel spanning naar Omroep Gelderland 
gekeken. Samen met mijn collega’s Han 

en Monique waren het hele spannende 
minuten of SamenFun daadwerkelijk in de 
prijzen gevallen was. Toen de gouden enve-
loppe open ging en bleek dat wij een twee-
de prijs gewonnen hadden ging bij ons, de 
peuters en bij ouderen echt de vlag uit! 
Met deze prijs kunnen we nog meer peu-
ters naar ouderen met elkaar verbinden, 
dus nog meer dansen, springen, lachen en 

zingen in Montferland. We kijken er enorm 
naar uit om na Corona ouderen en peuters 
elkaar weer echt fysiek te laten ontmoe-
ten.’.   

Fit veur Altied valt net buiten de prijzen
Naast SamenFun maakte ook een andere 
initiatief uit Montferland kans op één van 
de prijzen. Het idee ‘Fit Veur Altied’  van 
onder andere Open Club de Nevelhorst, 
Stichting De Graafschap Verbindt en Ach-
terhoek in Beweging eindigde net naast 
het podium. 
Raymond Sweers – mede initiatiefnemer 
vanuit Open Club De Nevelhorst geeft 
aan wel verder met het plan aan de slag 
te gaan: ‘Hoewel we net niet in de prijzen 
gevallen zijn, staat er nu een mooi en breed 
gedragen idee om bedrijven in beweging te 
gaan brengen. We gaan samen d’ran om er 
een vervolg aan te geven. Uiteraard felici-
teren we SamenFun van harte met de ge-
wonnen prijs’.

Politieke Avond Montferland
Op 14 januari vanaf 19.00 uur wordt de 
eerste Politieke Avond Montferland (PAM) 
van dit jaar weer digitaal 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 Beeldvormend 
– Accordering Integraal Verkeers- en ver-
voersplan (IVVP)
20.10 uur tot 20.40 uur Oordeelsvormend 
– Gemeentelijke deelname warmtenet 
Bloemenbuurt Didam
20.45 uur tot 21.15 uur Beeldvormend/Oor-
deelsvormend Vestigen Wvg Bedrijventer-
rein DocksNLD fase 2

Digitale kleine zaal:
19.00 uur tot 19.20 uur Beeldvormend – 
Tussennotitie Deltaplan Ruimtelijke Adap-
tatie (klimaatadaptatie)
19.25 uur tot 20.05 uur Beeldvormend – 
Speelterrein Rodingsveen ’s-Heerenberg 
(saneren bodem)
20.10 uur tot 20.30 uur Beeldvormend – 
Legalisatie wooneenheden Kollenburgweg 
4-6 Didam
20.35 uur tot 21.15 uur Beeldvormend – 
Verbindend kader sociaal domein

21.20 uur tot 21.55 uur Beeldvormend – 
Verordening cliëntenparticipatie Participa-
tiewet 2021

Digitale raadsvergadering vanaf 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Preventie- en handhavingsplan alco-

hol en drugs
5.2  Startnotitie opstellen nieuw Gemeen-

telijk Rioleringsplan 2022-2026
6 Bespreekstukken
6.1  Participatiekader hoofdstuk 1 t/m 4
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 ei-

gen huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3.  U stuurt een opgenomen audiobe-

stand in.
4.  Live inspreken via Zoom in Gouden 

Handen 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 inspreken? Neem dan contact 
op met: griffie@montferland.info of via 
0316-291378. Op www.montferland.info/
gemeenteraad vindt u de actuele agenda.

De vlag kan uit: SamenFun is in de prijzen 
gevallen! (foto: Dieuwertje Bravenboer)



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg 39 te Wijnbergen, 7048 AP; het uit-

breiden van de woning (ontvangen 06-01-2021
-  De Eik 43 te Didam, 6941 XB; het plaatsen van een dak-

kapel voor -en achterdak (ontvangen 05-01-2021)
-  Joodse begraafplaats te ’s-Heerenberg, 7041; het kap-

pen van drie bomen (ontvangen 04-01-2021)
-  Melkweg 1b en 1c te Beek, 7037 CN; het verplaatsen van 

de toegangsweg en woongebouw  ten opzichte van de 
eerder verleende omgevingsvergunning (ontvangen 04-
01-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 48 te Zeddam, 7038 EJ; het 
bouwen van een kassengebouw en het plaatsen van een 
schapen schuilgelegenheid (ontvangen 31-12-2020)

-  Parkweg 17 te Didam, 6942 PP; het bouwen van een wo-
ning (ontvangen 31-12-2020)

-  Weemstraat te Didam, 6941; het plaatsen van een tijde-
lijke woonunit (ontvangen 05-01-2021)

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.

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Hengelderweg te Didam, 6942; het plaatsen van een 

tijdelijk viaduct in de A12 en een tijdelijke grondkerende 
wand (verzonden 04-01-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Lupinenstraat 35 te Didam, 6942 VA; het bouwen van 

een garage met carport (verzonden 04-01-2021) Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument.
-  Marktplein 3 Didam: het realiseren van een mindervali-

de toilet in de Markthal te Didam. (Verzonden: 6 januari 
2021).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap,  het vellen van 

3 eiken Joodse begraafplaats aan de Zeddamseweg in 
’s-Heerenberg (datum 06-01-2021) Herplant plicht.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, vijfde 
herziening’
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 17 december 2020 het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, vijfde herziening’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, vijfde herziening’ 
betreft een periodieke actualisatie van het geldende be-
stemmingsplan ‘Buitengebied’. Het bestemmingsplan 
voorziet in hoofdzaak in:

-  enige actualisatie in de begrenzing van het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied’;

-  het opnemen van een verbod op uitbreiding van en om-
schakeling naar geitenhouderij;

-  een planologische doorvertaling van enkele met afwij-
king verleende omgevingsvergunningen;

-  het opnemen van een mogelijkheid voor streekproduc-
tenwinkels aan huis;

-  enige reparatie en actualisatie op perceelsniveau, als-
mede enige correctie daar waar de hoogspannings-
verbinding ten zuiden van Didam (en het verlengde 
daarvan) in het geldende plan niet geheel juist op de 
verbeelding was opgenomen;

-  het alsnog opnemen van een bestaande rioolperslei-
ding bij Stokkum;

- enige technische aanpassing in de integrale regels;
-  het planologisch mogelijk maken van diverse ruimte-

lijke ontwikkelingen op particulier verzoek, waaronder 
3 functieveranderingsinitiatieven naar wonen (Gref-
felkampseweg 58 Didam, Bosstraat 57 Didam en Juli-
anaboom 1 Kilder), 2 functieveranderingsinitiatieven 
naar werken (Hengelderweg 4 Didam en Rozenpas 8 
Kilder), het toekennen van een bestemming ‘bedrijf’ 
aan een voormalig agrarisch pand (achter Weemstraat 
35 Didam), het vergroten van een agrarisch bouwvlak 
voor paardenhouderij (St. Jansgildestraat 15-17 Beek), 
en het aanpassen van woonbestemmingen (Kollen-
burgweg 14 Didam, Op den Dam 15/15a Azewijn, Gref-
felkampseweg 9 Didam).

Het vastgestelde bestemmingsplan is op enkele punten 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmings-
plan dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen 
zien op:
-  het afstemmen van de bestemmingsgrens ‘wonen’ 

tussen Heesweg 4 en Heesweg 4a/4b te Didam op de 
kadastrale situatie;

-  het aanpassen van het bestemmingsvlak ‘wonen’ Ko-
ningsstraat 13 te Zeddam;

-  het afstemmen van de maximaal toegestane opper-
vlakte aan bedrijfsgebouwen op de locatie Pakopseweg 
3a te Didam op de werkelijke en rechtens toegestane 
oppervlakte en het verwijderen van de in het ontwerp 
opgenomen wijziging op de verbeelding;

-  enige aanpassing van de in het ontwerpplan opgeno-
men wijziging voor de locatie Kollenburgweg 14 te Di-
dam (gesloopte woning i.v.m. Tracébesluit);

-  enige aanpassing in de breedte van de belemmerings-
strook van de bestaande hoogspanningsverbinding ten 
zuiden van Didam (en het verlengde daarvan);

-  enkele aanvullende aanpassingen in de begrenzing van 
het bestemmingsplan;

-  het als zodanig bestemmen van de 2 rechtens toege-
stane bedrijfswoningen op de bedrijfslocatie Dijkse-
straat 42-44 te Didam;

-  enkele aanvullende aanpassingen in de begripsbepa-
lingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’;

-  het opnemen van een maximaal toegestane goot- en 
bouwhoogte voor het tot ‘bedrijf’ te bestemmen voor-

malig agrarisch gebouw op de locatie ‘achter Weem-
straat 35 Didam’;

-  enige aanpassing in de toelichting, hoofdzakelijk m.b.t. 
bovengenoemde wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 14 januari 2021 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en 
is tevens te raadplegen via www.montferland.info of via  
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp bestemmingsplan 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 ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken;

-  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt in-
gesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van 
Montferland bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 
heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen 
de beroepstermijn in samenhang met een ingediend be-
roep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorzie-
ning 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.
Inzagetermijn: 14 januari 2021 tot en met 24 februari 2021
Didam, 12 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Montferland

 Milieu
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval bekend dat de volgende melding is 
ingediend door:

ATOP Recycling. De puinbreker wordt ingezet op de loca-
tie: Greffelkampseweg 58 te Didam. De geplande inzet is 
maximaal 1,6 dagen in de periode van 13 januari 2021 tot 
aan 30 april 2021.

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.


