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Vrijheidsontbijt organiseren met uw vereniging, instelling of buurt?
Dat kan! Er is nog subsidie beschikbaar voor het organiseren van een vrijheidsontbijt in het kader van 75 jaar vrijheid vieren. Dit is zolang de voorraad strekt, dus
wees op tijd met aanmelden.
Wanneer moet het vrijheidsontbijt
plaatsvinden?
Een vrijheidsontbijt organiseren kan in de
maanden april en mei. Dit mag in de hele
gemeente Montferland, zowel binnen als
buiten op locatie.
Als u op 5 mei, Bevrijdingsdag, een vrijheidsontbijt organiseert dan kunt u ook de
tafelaankleding aanvragen via het Nationaal Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl
(zoek op vrijheidsmaaltijden).
Wat houdt de subsidie in?
De subsidie is bedoeld om het vrijheidsont-

bijt mede mogelijk te maken voor groepen.
De kosten voor broodjes, beleg, koffie,
thee, fruit en dergelijke worden dan door
middel van de subsidie vergoedt. De aankleding en verdere organisatie dient u zelf
te verzorgen, tenzij u het op 5 mei organiseert en de aankleding via het Nationaal
Comité aanvraagt.

Aanmelden
U kunt zich voor de subsidie aanmelden bij de gemeente Montferland,
contactpersoon José Vierwind, e-mail:
j.vierwind@montferland.info of telefoon:

0316 – 291 391. Termijn: aanmelden voor
24 maart 2020!

Wees op tijd met aanvragen, want voor
de subsidie geldt op is op.

NK wielrennen voor bedrijven opnieuw in Montferland
Na een zeer succesvolle eerste editie van het NK wielrennen voor bedrijven in
2019, wordt dit bijzondere evenement in 2020 op zondag 17 mei verreden. Dit gebeurt opnieuw in Montferland, waar gebruik wordt gemaakt van het schitterende
heuvelachtige parkoers tussen ‘s-Heerenberg, Zeddam en Beek.
Er zijn twee mogelijkheden om mee te
doen voor bedrijfsteams. Zij rijden een Cyclo in de ochtend en een ploegentijdrit in
de middag, óf een toertocht in de ochtend
en een ploegentijdrit in de middag. Elke
sportieve fietser kan zijn of haar hart dus
ophalen.
De combi Cyclo-Ploegentijdrit bepaalt
welk bedrijfsteam officieel KNWU Nederlands Kampioen voor bedrijven wordt. De
toertocht - ploegentijdrit combi telt mee
voor het NK Duurzame Mobiliteit, dat
wordt gewonnen door het bedrijf waarvan
de deelnemers de meeste kilometers hebben afgelegd.
Het evenement is een mooie kans op een
unieke beleving voor personeel of relaties van bedrijven, en tegelijk een serieu-

ze sportieve uitdaging. De Cyclo is 103 km
lang en de toertocht wordt in verschillende
afstanden aangeboden. De afsluitende
ploegentijdrit van 15 km zal velen serieus
pijn in de benen bezorgen. Naast het rijden op het schitterende heuvelachtige
parkoers met motorbegeleiding, is er veel
te doen rondom het fietsen. Alle teams
krijgen een eigen tafel in de VIP-tenten, de
catering is uitgebreid en op het Finish Festival wordt een wielercafé gehouden met
verschillende prominenten als gast. Start
en finish zijn bij Specialized en er is dan ook
een mooie bike expo bij het Finish Festival.
De Specialized teams waren in 2019 de
grote winnaars, maar zij krijgen in 2020 geduchte concurrentie. Al tegen de 30 teams
meldden zich inmiddels aan.

Wie nog mee wil doen aan dit unieke
evenement kan dus beter niet al te lang
wachten met inschrijven. Wie gaat er
dit jaar in het rood-wit-blauw vandoor?

Informatie en inschrijvingen:
www.nkwielrennenbedrijven.nl

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

ting raadsbrief
19.30-20.10 uur: Beeldvormende sessie
Sportnota 2020-2023 ‘Montferland beweegt’ (meepraten mogelijk)

18.30-19:20 uur: Gelegenheid tot interactie
tussen inwoners en raadsleden in de hal

Kleine zaal
19.30-20.10 uur : Beeldvormende sessie
Rekenkamerrapport ‘Samenwerken voor
de inwoners van Montferland’ (meepraten
mogelijk)
20.15- 20.55 uur: Beeldvormende sessie

Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur voor vragen van de raad aan het college en toelich-

Wijziging GR Stadsbank Oost Nederland
2015 (meepraten mogelijk)
PAM Raadsvergadering
21.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. 	Beleidsplan licht in de Openbare
Ruimte

6. 	Verkoop bochtkavels Didam Kerkwijk
fase 4
7.	
Verordening rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers
8. Opheffing diverse benoemingen
9. Sluiting

U bent van harte welkom bij de Politieke
Avond Montferland. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen via griffie@montferland.info of telefonisch 0316-291378.
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Gemeentelijke belastingen

Eén boom mot kun’n

Begin februari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. 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.

Madelon en Bart Grob uit Loil kijken toe hoe wethouder Walter Gerritsen en Henry Steverink van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer hun walnotenboom planten.
Gemeente Montferland heeft meer dan 80 bomen beschikbaar gesteld om het
landschap in het buitengebied te verrijken.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van te
voren even. Samen kijken we dan of u misschien gelijk heeft. Dit scheelt u eventuele
kosten voor juridische hulp en ook de gemeente scheelt dit geld. Ook wanneer u er
voor zou kiezen om een bedrijf in te schake-

len 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 betaald u ongeveer € 15,- per jaar minder
OZB-belasting en ongeveer € 50,- minder
door aanpassing van het eigenwoningforfait. Bij inschakeling van een bureau zijn
de minimale kosten € 261,- en deze kosten
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 te voren bellen al
helemaal niet. Belt u ons via 0316-291 391
(kies voor belastingen/WOZ). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Fuukweg te Didam, 6942; het oprichten van twee wooneenheden (ontvangen 02-03-2020)
- Hartjenshof fase 2 te Azewijn, 7045; het bouwen van 6
patio woningen (ontvangen 03-03-2020)
- Kerkwijk fase 3 te Didam, 6942; het bouwen van 29 woningen en 25 tuinbergingen (ontvangen 03-03-2020)
- Langestraat 49 te Braamt, 7047 CK; het plaatsen van
dakkapellen (ontvangen 03-03-2020)
- Oude Doetinchemseweg 26 b te Zeddam, 7038 BH; het
plaatsen van een nieuw deurkozijn (ontvangen 28-022020)
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.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Bosstraat 15 te Didam, 6942 NL; het saneren van asbest
golfplaten (verzonden 02-03-2020)
- Noorder Markweg 11 te Loerbeek, 7036 AC; het verwijderen van asbest (verzonden 02-03-2020)
- Maria van Nassaulaan 134 te ’s-Heerenberg, 7041 ED; het
saneren van asbest (verzonden 02-03-2020)
- Verheijstraat 11 te Didam, 6942 CD; het verwijderen van
asbest (verzonden 02-03-2020)
VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendmaking genoemde stukken
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch
contact met ons op te nemen en een afspraak te maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen.
BENT U HET NIET EENS MET EEN
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen.
We nemen samen met u het besluit door.
Als we er niet uitkomen, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen
bij de gemeente of een beroepschrift bij
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).

Verleende omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Prinses Beatrixstraat 46 te Didam, 6942; het starten
van een kapsalon aan huis (verzonden 03-03-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten uitrit
aanleggen, bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
- Wilhelminastraat 97 en 99 te Didam, 6942 ES; het bouwen van een 2-onder-1-kap woning (verzonden 03-032020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en uitrit aanleggen
- Leppestraat 7 te Azewijn, 7045 AD; het oprichten van
een woning (verzonden 05-03-2020). 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 burgemeester 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.
Voorletters en
geslachtsnaam

Adres

Datum
besluit

B.N. Takes

Schoolstraat 18,
Beek

27-02-2020

Rechtsmiddel: Bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Bergvredestraat 7 te Didam, 6942 GK; het bouwen van
een kantoorpand (verzonden 05-03-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

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 degene 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 bestuursorgaan. Meestal is dat het college van
burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of de raad)
van de gemeente Montferland. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op de dag
nadat het besluit op de wettelijk voorgeschreven 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 besluit en de gronden van het bezwaar.
BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de bekendmaking genoemde 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 besluit en de gronden van het beroep.
VERZOEK VOORLOPIGE
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening getroffen worden. U

kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders
de in de bekendmaking genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 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 handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

