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Gemeentelijke belastingen 
Vorige week hebben wij de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen ver-
stuurd. Het kan zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekregen. 
In dat geval heeft u zich vast aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn overheid. 
Dat waarderen wij enorm. In de Berichtenbox vindt u dan de digitale aanslag.

Voor het betalen van de aanslag hebben 
we meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
•  U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
•  Pinnen aan de balie van Burgerzaken 

tijdens de openingstijden;
• Via de QR-code op de aanslag;
• Via Idealbetaling op de aanslag;

Wij gaan er van uit dat de informatie op de 

aanslag juist is. Als dat niet zo is, bel ons 
dan even. Fouten herstellen wij namelijk 
graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u ons 
van tevoren bellen. Samen kijken we dan 
naar een oplossing. Dit scheelt u eventu-
ele kosten voor juridische hulp. Ook wan-
neer u er voor zou kiezen om een bedrijf in 

te schakelen dat werkt op no-cure-no-pay 
basis. We maken dit graag duidelijk door 
middel van een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taald u ongeveer € 15,- per jaar minder 
OZB-belasting en  ongeveer € 50,- minder 
door aanpassing van het eigenwoningfor-
fait. Bij inschakeling van een bureau zijn 
de minimale kosten € 254,- en deze kos-
ten kunnen voor de gemeente oplopen tot 
boven de € 700,-. Dit geld kunnen wij als 
gemeente ook inzetten voor andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van tevoren bellen al 
helemaal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ). Wij beant-
woorden uw vragen graag.

Zes speellocaties worden vernieuwd in 
Montferland
Er zijn 6 locaties uitgekozen die worden 
vernieuwd. Met de omwonenden zijn in-
spraakbijeenkomsten gehouden waarbij 
ze hun input hebben kunnen geven op de 
voorlopige ontwerpen. Momenteel zijn er 
detailontwerpen gemaakt die aan de be-
trokkenen worden gepresenteerd, waarna 
er wordt toegewerkt naar een definitief 
ontwerp. De verwachting is dat de werk-
zaamheden in maart 2020 starten.
De speellocaties die worden vernieuwd 
zijn: 

- Rodingsveen te ‘s-Heerenberg
- Maria van Nassaulaan te ‘s-Heerenberg
- Tinneveldstraat te Nieuw-Dijk
- Diekmansweide te ‘s-Heerenberg
- Gildebongerd te Zeddam
- Tolhuisstraat te Zeddam
Op de website: www.montferland.info/
spelen zijn de detailontwerpen te bekijken.

Speelbeleid 
Speelterreintjes zijn locaties waar men-
sen van jong en oud samenkomen. Kin-
deren kunnen er spelen en ontmoeten er 
andere kinderen. Het zijn ook de plekken 
waar ouders op een bankje zitten en een 
praatje maken met elkaar. Maar ook ou-
deren maken gebruik van de speeltuin; is 
het niet met kleinkinderen, dan wel als 
ontmoetingsplek om zelf te bewegen en/
of te spelen. Daarin ligt de kernwaarde 
van speelplekken: ontmoeten, spelen en 
bewegen. Het zijn van de andere kant ook 
plekken die vrij kostbaar zijn in aanleg en in 
onderhoud. Eind december 2015 heeft de 
gemeenteraad het beleidsplan ‘Spelen in 
Montferland’ vastgesteld. Op basis van het 
nieuwe beleid worden verschillende speel-
locaties vernieuwd. Ook wordt een aantal 
speellocaties opgeheven.

Cursus Omgaan met autisme

Start cursus ‘Omgaan met autisme’ voor ouders van kinderen (jonger dan 18 jaar) 
met ASS in Zevenaar 

Op maandagochtend 9 maart start GGNet 
Preventie een de cursus voor ouders van 
kinderen (jonger dan 18 jaar) met Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) in Zevenaar. 

Deze cursus is bedoeld ter ondersteuning 
van ouders met kinderen in die leeftijd met 
ASS en een normale begaafdheid. Ouder 
zijn van een kind met ASS, is niet altijd 
even gemakkelijk. De opvoeding en dage-
lijkse omgang vraagt om een specifieke 
aanpak en een duidelijke structuur voor 
deze kinderen. Voor ouders kan het soms 
lastig zijn om deze aanpak op te pakken. 
Het vasthouden van deze aanpak naast 
het gezinsleven en werk kan een belasting 
vormen voor ouders en kan voor stress en 
frustratie zorgen. De cursus Omgaan met 
Autisme is bedoeld om ouders hierin te on-
dersteunen zodat mogelijke overbelasting 
wordt voorkomen. 

Het aanbod bestaat uit 5 wekelijkse bij-
eenkomsten van 2 uur steeds van 09.30 
tot 11.30uur. 
De onderwerpen die hierin aan bod komen 
zijn: kennismaking en informatie over ASS, 
ASS in het gezin, communicatie en omgaan 
met de omgeving. Daarnaast is er veel 
ruimte voor het uitwisselen van ervaring 
tussen de ouders. De locatie is GGNet, Hun-
neveldweg 14 in Zevenaar.  Voorafgaand 
vindt een kennismakingsgesprek met de 
begeleider(s) plaats. 

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het secretariaat Preventie op te-
lefoonnummer (088) 933 11 80 of e-mail 
preventie@ggnet.nl. U kunt ook kijken op 
de website: ggnet.nl/preventie



Maart 2020
28 en 29 maart Bevrijdingsconcert KNA. Door KNA in Zeddam in Hotel 

Ruimzicht. Aanvangstijd 20.00 uur.
29 maart Openingsfestiviteit 75 jaar vrijheid in de Achterhoek. Aan 

de Heelweg in Dinxperlo door alle Achterhoekse gemeenten. 
Aanvang: 11.00 uur met (gratis) brunch tot 13.00 uur. Ook zijn er 
optredens tot 16.00 uur. Na 16.00 uur zijn er tot circa 23.00 uur 
diverse foodtrucks en o.a. Boh Foi Toch. Iedereen is welkom.

April 2020
1 april Video Tele Conference. Het doorgeven van vrijheid in woorden 

tussen burgemeesters van Montferland, Oude IJsselstreek, Doe-
tinchem, Emmerich (D), Honorair Consul Kleve (D) en Consul Ge-
neraal Min. BuZaken Düsseldorf, Peter Schuurman.Vanaf 16.00 
uur live te volgen via www.omroepgelderland.nl. St. Herdenken 
bevrijding Bergh

1 april Bevrijdingsconcert Kilder. Door Oranje comité, Stichting 
't Kelrehuus, muziekvereniging St Jan. Aanvangstijd 20.00 uur

3 april Herdenking bij monument. Door Oranje Comité Didam om 
10.00 uur.

4 april Een stoet van militairen voertuigen vanuit ’s-Heerenberg naar 
Nieuw-Dijk, Didam en Loil. Door oranje comité Didam, tijdstip 
volgt nog.

3, 4 en 5 april Pop-up musea. In de scholen van Beek, Braamt, Zeddam, Kilder, 
‘s-Heerenberg en Azewijn exposeren het Rabobank gebouw in 
s’-Heerenberg. Feestelijke Opening 3 april 19.30 uur

Activiteitenoverzicht 75 jaar vrijheid in Montferland

3, 4 en 5 april Bivak en diverse activiteiten in en om 's-Heerenberg. 
Door St. Herdenken bevrijding Bergh. Bekijk het programma op 
stichtingherdenkenbevrijdingbergh.nl. 

4 april Vrijheidsfeest 75 jaar vrijheid Montferland. Locatie: Gildehuis 
in Beek door Verenigingen Beek en Loerbeek. 
14.00 uur historische wandelroute en aansluitend vrijheidsfeest

15 april Pop-up musea. In Meulenvelden Didam. De Expeditie, 
Het Liemers College, en De Oudheidkundige Vereniging Didam 
in samenwerking met Het KinderKunstMuseum tonen hier een 
gezamenlijke expositie over Vrijheid. Van 15 april t/m 16 mei. 
Feestelijke Opening op 15 april om 15:00 uur

27 april Senioren vertellen verhalen aan kinderen over hun ervaringen 
en belevenissen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 
Dit doen ze met behulp van foto’s. Van 27 april t/m 8 mei. 
Locatie: Hof van Varwijk en Huize Sydehem in Zeddam.

Zie voor meer informatie ook de website: www.montferland.info/vrijheid.

Rosenmontagoptocht live op tv bij Omroep 
Gelderland
Carnaval staat weer voor de deur! Op maandag 24 februari 2020 vindt de 
Rosenmontagoptocht van CV de Dösvlègels plaats in Beek en Loerbeek. Omroep 
Gelderland zal de gehele optocht live uitzenden. Dit jaar is het de 44ste keer dat 
CV de Dösvlègels de Rozen-Maondagoptocht organiseert. 

Kijk de optocht vanaf ongeveer 13.00 uur 
live mee via Omroep Gelderland. De op-
tocht start om 12.41 uur vanaf de Dèèl aan 

de didamseweg 13 te Loerbeek en zal om 
16.00 uur eindigen in Beek. Kijk voor meer 
informatie op www.dosvlegels.info.

Carnaval is een feest van uitbundigheid, saamhorigheid en betrok-
kenheid. Met als hoogtepunt de carnavalsoptocht, een kleurrijke 
stoet van wagens en loopgroepen! Geniet langer van het feest en 
zet het geluid op 100 decibel. Lager dan 100 decibel mag ook altijd! 
Zo voorkomen we (blijvende) gehoorschade. Niet alleen bij jezelf, 
maar ook bij het -vaak jonge- publiek!

DOE MEER MET DE COMPUTER
Je kunt via de computer steeds meer regelen. Als je geen of 
weinig ervaring met computers hebt, is dat lastig. 
De bibliotheek helpt je verder met gratis cursussen.

•  In de cursus Klik&Tik leer je werken met computers en 
internet.

•   In de cursus DigiSterker leer je werken met websites van de 
overheid.

Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek!
Kom langs in de bibliotheek of bel naar: 0316 - 22 11 84.



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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Hooglandseweg 28 te Braamt, 7047 CP; het verwijderen 

van asbest (verzonden 03-02-2020)
-  Langestraat 49 te Braamt, 7047 CK; het verwijderen 

van asbest en slopen van schuurtjes (verzonden 06-02-
2020)

-  Vinkwijkseweg 7 te Zeddam, 7038 AV; het slopen van het 
woonhuis (verzonden 03-02-2020)

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
-  Past van Angerenstraat 33 te Beek, 7037 AJ; het vervan-

gen van de gevelbekleding op de 1e verdieping (verzon-
den 31-01-2020)

Verleende omgevingsvergunning
-  Stillewaldweg 14 te Loerbeek, 7036 AH; het vernieuwen 

van een loods (verzonden 03-02-2020) Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit kappen.
-  Tatelaarweg 9 te Didam, 6941 RB; het vellen van een 

populier ( datum 03-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Braamtseweg 9 te Kilder, 7035 CT; het plaatsen van een 

veranda (ontvangen 31-01-2020)
-  Kerkwijk te Didam, 6942; het oprichten van een woning 

(ontvangen 31-01-2020)
-  Marktstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AJ; het intern aan-

passen d.m.v. twee bewonerskamers toe voegen (ont-
vangen 04-02-2020)

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.

 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 Kloosterhof 29 
te ‘s-Heerenberg. 

Inzage en informatie: 11-02-2020 tot en met 24-03-2020. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten het bijhouden 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.

Bericht uit uw dorp of wijk 

Sociale Raad Montferland
Reguliere vergadering donderdag  20 februari 2020

Locatie:  Albertusgebouw Didam (Raadhuisstraat 3)
Tijd: 9:30 – 12:30 uur

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2.  Notulen / actielijst 23 januari 

2019 
3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
4.  Veiligheidsmaatregelen voor school-

gaande jeugd Stokkum (toelichting)

5. Wasvoorziening
6. Voorstel ter verbetering expertise 
7.  Voorstel aansluiting koepel  

Adviesraden Sociaal Domein
8. Rondvraag & Sluiting

Uitnodiging openbare ledenvergadering
Datum: maandag 17 februari 2020
Plaats: ’t Barghse Huus. 
Aanvang: 19.30 uur

 Agenda 
 1.  Opening
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 3.   Goedkeuring verslag van 25 november 

2019
 4.   Nieuwsbrief wijk- en kerngericht 

werken WKW nr. 11 en ontwikkelingen 
2021

 5. Lopende zaken:
 a.  Speelplekken Hangaarts en  

Rodingsveen
 b. De Bongerd 
 c.  Hangaarts; belijning, onkruid, wor-

telopdruk, slijtage wegbedekking
 d. Meldingen openbare ruimte
 e.  Waterafvoer, vuilophaaldienst, 

zwerfafval, groenvoorziening,   
graffiti, ongediertebestrijding

 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag  en sluiting 

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

Ö.O. Berktas Stokkumseweg 48, 
’s-Heerenberg

03-02-2020

Raadsvergadering
Concept agenda Politieke Avond Montferland (PAM) 20 februari vanaf 18.30 
uur in Gouden Handen te ’s-Heerenberg. Kijk voor de actuele agenda op:  
www.montferland.info

18.30-19.20 uur: Gelegenheid tot interactie 
tussen inwoners en raadsleden in de hal

Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur voor 
vragen van de raad aan het college en 
toelichting raadsbrief
19.30-20.10 uur: Beeldvormende sessie 
Beleidsplan licht in de Openbare Ruimte

Kleine zaal
19.30-20.10 uur: Beeldvormende sessie 
Verkoop bochtkavels fase 4 Kerkwijk 
Didam
20.10-20.30 uur: Beeldvormende sessie 
Verordening rechtspositie decentrale 
politieke ambtsdragers (indien mogelijk 
kan deze sessie eerder starten)

PAM Raadsvergadering 20.30 uur 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst vorige  

vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5.   Bestemmingsplan Buitengebied,  

herziening woonregels
6.  Sluiting

U bent van harte welkom bij de Politieke 
Avond Montferland. 


