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G emeentenieuws

Ome Joop’s Tour: Een onvergetelijke fietsvakantie voor kinderen ook uit Montferland!
Van zondag 26 juli tot en met woensdag 5 augustus 2020 vindt Ome Joop’s Tour
plaats. We zijn trots om te melden dat deze fietsvakantie voor een deel door de
gemeente Montferland zal zijn, inclusief een overnachting in ’s-Heerenberg op 27
juli.
Stichting Ome Joop’s Tour organiseert
jaarlijks een fietstour voor kinderen van
9 tot en met 12 jaar uit gezinnen die geen
of weinig vakantiemogelijkheden hebben.
Deze tiendaagse fietsronde betekent voor
ruim 150 kinderen dat zij samen met leeftijdsgenootjes kunnen genieten en zomervakantie kunnen vieren.
Vanuit de standplaats in Arnhem zal de
eerste etappe door de gemeente Mont-

ferland zijn richting ’s-Heerenberg. Na een
overnachting in deze plaats zal de route
worden vervolgd om op 5 augustus weer
terug te keren naar Arnhem.
Meld je nog snel aan
De inschrijving voor 2020 is in volle gang. Kijk
voor de inschrijfvoorwaarden en het aanmeldformulier op www.omejoopstour.nl.
Schrijf je snel in want vol is vol!

Politieke Avond Montferland
Agenda Politieke Avond Montferland (PAM) 19 maart vanaf 18.30 uur in Gouden
Handen te ’s-Heerenberg. Kijk voor de uitgebreide agenda en stukken 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
Sportnota 2020-2023 ‘Montferland beweegt’ (meepraten mogelijk)

Kleine zaal
19.30-20.10 uur : Oordeelsvormende sessie
Rekenkamerrapport ‘Samenwerken voor
de inwoners van Montferland’ (politieke
debatvoering)
PAM Raadsvergadering
20.30 uur
1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. 	Beleidsplan licht in de Openbare Ruimte
6. Opheffing diverse benoemingen
7 	Verkoop bochtkavels Didam Kerkwijk
fase 4
8.	
Verordening rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers
9.	Wijziging GR Stadsbank Oost Nederland 2015
10. 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.

Sociale Raad
Montferland
Reguliere vergadering van
donderdag 19 maart 2020 vervalt

Stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbesthoudende daken
Lang zag het er uit dat vanaf eind 2024 asbestdaken verboden zouden zijn. Een
verplichte verwijderingsplicht leek van toepassing. Echter, op 4 juni 2019 bepaalde de Eerste Kamer dat het verbod er voorlopig niet komt.
Ondanks dat er geen verbod komt, stelt de
gemeenteraad alsnog een stimuleringslening beschikbaar voor het verwijderen van
asbesthoudende daken. Het geld wordt
verstrekt in de vorm van een laagrentende
lening. Eigenaren van asbestdaken worden
op deze gestimuleerd om aan de slag te
gaan met het vervangen van hun dak.
Waarom verwijderen?
Het verbod bleef achterwege, maar de
noodzaak om asbestdaken te verwijderen
blijft bestaan. Door hun ouderdom zijn
asbestdaken steeds meer onderhevig aan
verwering. Hierdoor komen er steeds meer
asbestvezels vrij in de omgeving terecht.
Mensen kunnen worden blootgesteld en de
vezels inademen. Dat brengt een risico voor
de gezondheid met zich mee. Asbestvezels
veroorzaken 85% van de gevallen van
borstvlieskanker (mesothelioom). Deze
kwaadaardige vorm van kanker wordt om
die reden ook asbestkanker genoemd.

Naast het gezondheidsaspect is er sprake van financiële onzekerheden waarmee
een eigenaar te maken krijgt. Panden die
niet verkoopbaar lijken, verzekeringsmaatschappijen die het pand duur of niet verzekeren vanwege risico’s of banken die niet
willen financieren. Incidenten kunnen tot
kosten leiden voor de eigenaren van terreinen waar asbest is terechtgekomen. Eigenaren zijn verplicht tot verwijdering van
het asbest op eigen kosten, zelfs wanneer
zij geen schuld hebben aan het ontstaan
van deze situatie. Op openbare terreinen
nemen gemeenten het opruimen vaak
voor hun rekening. De kosten voor calamiteiten bij brand en storm blijven bestaan.
Gebrek aan voldoende financiële middelen
is bij eigenaren in bepaalde gevallen een
probleem. Voor eigenaars die het geld niet
op de plank hebben liggen biedt de Montferlandse lening een uitkomst. Het is mogelijk om naast deze lening ook een lening

voor het verduurzamen van het gebouw
aan te vragen. Een dergelijke dubbele verbeterslag is toe te juichen.
Voor wie?
De regeling is opgesteld voor particuliere
huisbezitters, agrariërs en het midden- en
kleinbedrijf.

Hoe?
Kijk op www.montferland.info en ga naar
‘Wonen en Leven’. Onder het kopje ‘Bouwen & Verbouwen’ staat de link ‘Stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbesthoudende daken’.
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Gemeentelijke belastingen
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.
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.

Cursus voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of verslavingsproblematiek

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.

Op dinsdag 7 april a.s. starten GGNet Preventie en Iris in de Buurt met een KOPP
doe- en praatgroep (8-12 jaar) en zal plaatsvinden in Didam bij Stichting Welcom.
De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag van 15:30 tot 17:00uur. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten.

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.

In de KOPP-groep wordt op begrijpelijke
wijze aandacht besteed aan thema’s als:
ziekte van de ouder, gevoelens, geheimen, opkomen voor jezelf, enzovoort. In
de groep wordt van alles gedaan, zoals:
tekenen, schilderen, spelen en praten. Ouders worden bij de cursus betrokken door
een ouderavond. Na aanmelding vindt een
kennismakingsgesprek plaats.
Kinderen van ouders met psychiatrische of
verslavingsproblemen begrijpen vaak niet
wat er met hun ouder(s) aan de hand is.
Hierdoor kunnen ze met hun gevoelens in
de knoop komen te zitten, wat zich ook in

lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn
of hoofdpijn, kan uiten. Sommige kinderen
gaan zichzelf de schuld geven, of proberen
al op jonge leeftijd zorgen of taken in het
huishouden over te nemen. Veel kinderen
en jongeren denken hierbij de enige te zijn
met zo’n bijzondere vader of moeder.
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Aanmelden kan vanaf nu.

Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met: het secretariaat van GGNet preventie; Telefoon: (088)
933 11 80 of E-mail: preventie@ggnet.nl

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Ontwerp wijzigingsplan Distributiestraat 4a
‘s-Heerenberg
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
18 maart 2020 gedurende een termijn van zes weken voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Distributiestraat 4a ‘s-Heerenberg’. Het ontwerp
wijzigingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info of
via www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1955.
wplgshbbdrdistwg4-on01.
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het opnemen van
de aanduiding ‘risicovolle inrichting’ op het adres Distributiestraat 4a te ’s-Heerenberg.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent de voorgenomen wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam.
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘zienswijze planwijziging Distributiestraat’ in het onderwerp.
Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 0316-291652. Van
een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Didam, 17 maart 2020.
Ontwerpbestemmingsplan “Verheijstraat, Didam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Verheijstraat, Didam” met ingang van
18 maart 2020, gedurende een termijn van zes weken,
bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat
10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via
www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.1955.bpsgddmwonverheij-on01.

Het plan gaat uit van de realisatie van 52 appartementen en 6 patiowoningen op een braakliggend terrein aan
de rand van de bebouwde kom van Didam, aan de Verheijstaat en Leeuwerikstraat. Het betreft het terrein van
het voormalige bejaardencomplex de Kelsehof in Didam
dat in 2014 – nadat het enkele jaren leeg heeft gestaan
– gesloopt is. Het nieuwe appartementengebouw komt
in de nabijheid te staan van het bestaande complex ‘De
Poort van Diem’ en zal bestaan uit vier lagen. Aan de Verheijstraat worden zes patiowoningen gerealiseerd.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een
ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland,
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Een zienswijze kan ook per
e-mail worden gericht aan gemeente@montferland.info
onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Verheijstraat, Didam’ in het onderwerp.
Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 0316-291653. Van
een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Didam, 17 maart 2020.

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Berkenlaan 6 te Beek, 7037 CA; het bouwen van een fietsenberging voor een duofiets (ontvangen 11-03-2020)
- Emmerikseweg 4 te ’s-Heerenberg, 7041 AW; het herstellen van een raam (ontvangen 08-03-2020)
- Kerkwijkweg te Didam, 6942 ND; het oprichten van een
woning (ontvangen 06-03-2020)
- Kerkwijk fase 5 te Didam, 6942 ND; het oprichten van
een woning (ontvangen 11-03-2020)
- Oldegoorweg 1 te Didam, 6942 PC; het bouwen van een
garage en paardenstal (ontvangen 10-03-2020)
- Oude Doetinchemseweg te Zeddam, kad. gem. Bergh,
sectie C nr. 1697, 7038: het bouwen van een schuilgelegenheid (ontvangen 10-03-2020)
Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbe-

treffende stukken vanaf heden op afspraak inzien oplocatie Didam, Bergvredestraat 10.

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
- Hooglandseweg 14 te Braamt, 7047 CP; het plaatsen van
een carport (verzonden 09-03-2020) Rechtsmiddel:bezwaar
- Pastoor van Sonsbeeckstraat 4 te Stokkum, 7039 AJ; het
verbouwen en uitbreiden van het bestaande gebouw
met een serre (verzonden 06-03-2020) Rechtsmiddel:
bezwaar

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
- Kasteellaan 39 te Beek, 7037 BB; het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 06-03-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
- Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek, 7036 AG; het realiseren van twee nieuwe bedrijfsgebouwen en het legaliseren van een bijgebouw (verzonden: 10-03-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
- Braamtseweg 9 te Kilder, 7035 CT; het plaatsen van een
veranda (verzonden 11-03-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu

Wet Geluidhinder
Ontwerp van besluit hogere waarde
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen met
toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere
waarde vast te stellen ten behoeve van woningbouw aan
de Verheijstraat te Didam.
Er zijn akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de
voorgenomen woningbouw. Uit het onderzoek is gebleken
dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer.

Openbare be kendmakingen - ver volg
Het vaststellen van een hogere waarde is daardoor noodzakelijk.
Inzage en informatie
Met ingang van 18 maart 2020 gedurende een termijn van
zes weken liggen de betreffende stukken ter inzage in het
gemeentehuis.
Bezwaarschrift
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun
zienswijzen omtrent de voorgenomen wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk
om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat
geval kan contact worden opgenomen met de heer S.
Teunissen van de afdeling Bouwen en Milieu, tel. 0316-291
613.
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 milieubeheer voor de Koppelstraat 2/4 en Zeddamseweg 11/11a te
Braamt.

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).

De melding betreft het aansluiten van een chemische
luchtwasser op een bestaande vleesvarkensstal en het
intern wijzigen van dierenaantalllen in bestaande stallen

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

APV / Bijzondere wetten

: Koningsdag
: 27 april 2020
: Dorpsplein Wehlseweg 36 Loil
: 	Dorpsplein, Kloosterstraat, Hellekampweg, Prinses Irenestraat, Kapelstraat,
Tamboerstraat, Saluutstraat, Vendelierstraat, Schuttersstraat, Kapelstraat, Benijnenhofstraat, Pastoor Indenstraat, Wehlseweg, Dorpsplein
Verzonden
: 10 maart 2020
Rechtsmiddel : bezwaar
Evenement
Datum
Locatie
Route

Evenement
Datum
Locatie
Afsluiting

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

: Koningsdag
: 27 april 2020
: Eltenseweg 7 Stokkum
: 	De volgende wegen worden afgesloten

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-

op 27 april 2020 van 13.00 tot 17.00 uur:
		 Eltenseweg - Rozenkampsweg
		 Eltenseweg voor café de Pluum
		Eltenseweg - Ooster- en Westerbroekweg
Verzonden
: 10 maart 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

W. Wróblewski

Kilderseweg 27,
Zeddam

10-03-2020

W. Hindriks

Julianastraat 7,
Didam

12-03-2020

J.H. Hindriks

Julianastraat 7,
Didam

12-03-2020

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.

