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Speellocaties in gemeente Montferland 
Eind december 2015 stelde de gemeenteraad het beleidsplan ‘Spelen in Montfer-
land’ vast. Op basis van het nieuwe beleid vernieuwen we verschillende speello-
caties. 

Ook heffen we speellocaties op die niet 
meer voldoen aan de veiligheidseisen. Aan 
alle omwonenden is de mogelijkheid gebo-
den om mee te denken en mee te praten 
over de speelplekken (de nieuwe en de 
te verwijderen). Zij dachten mee aan de 
hand van enquêtes per speelplek, inloop-
middagen om ontwerpen en inrichting te 
bespreken en individuele gesprekken met 
omwonenden.

Te vernieuwen speellocaties
Er zijn 6 locaties uitgekozen die worden 
vernieuwd. Omwonenden hebben meege-
dacht in de ontwerpen. Dat zijn: 
- Nieuw-Dijk: Tinneveld
-  ’s-Heerenberg: Maria Nassaulaan - Diek-

mansweide - Rodingsveen
-   Zeddam: Gildebongerd -Tolhuisstraat
De nieuwe ontwerpen worden binnenkort 
nog een laatste keer teruggekoppeld aan 
de omwonenden voordat we er een defi-
nitief ontwerp van maken. Omwonenden 
ontvangen daarvoor een uitnodiging. De 
werkzaamheden om de nieuwe speelplek-
ken te maken staan gepland voor de eerste 
helft van 2020.

Te verwijderen speellocaties
De locaties die worden opgeheven zijn: 
Roggeveld in Didam, Havenveld in Didam 
en Lijsterbes in Didam. De lege ruimtes 
worden ingericht als gazon als onderdeel 
van het openbaar groen. Voor de Wind-

straat in Didam geldt dat er 2 minidoeltjes 
worden teruggeplaatst. De aanwonenden 
zijn via een persoonlijke brief inclusief de 
planning hierover geïnformeerd.

Informatie
Meer informatie over Spelen in Montfer-
land: www.montferland.info/spelen. 

Ter inzage legging afwegingskader windenergie en zonne-energie  
(Ruimte voor Duurzame Energie)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 8 januari 2020 
gedurende 6 weken ter inzage ligt het ontwerp ‘afwegingskader voor grootschali-
ge energieopwekking met wind- en zonne-energie’.

De gemeente Montferland heeft samen 
met de andere Achterhoekse gemeenten 
de ambitie om in 2030 energieneutraal 
zijn. Dit betekent dat we naast energie 
besparen ook zelf onze energie duurzaam 
moeten gaan opwekken. De gemeente wil 
graag samen met haar inwoners, bedrijven 
en instellingen werken aan een duurzame 
energiehuishouding voor de toekomst. 
Het afwegingskader heeft als doel om te 
zorgen voor een juiste ruimtelijke en maat-

schappelijke inpassing van grootschalige 
projecten van windenergie en zonne-ener-
gie in de gemeente. Het kader biedt ener-
zijds bescherming voor inwoners, land-
schap en natuur en anderzijds duidelijkheid 
en ruimte voor initiatieven die bijdragen 
aan het behalen van de duurzaamheids-
doelstellingen. De voorwaarden die in het 
kader worden gesteld zijn een aanvulling 
op de bestaande wettelijke procedures en 
regelgeving voor het ontwikkelen van een 

windenergie- dan wel zonne-energiepro-
ject. Het ontwerp afwegingskader ligt 
vanaf bovengenoemde datum zowel ter 
inzage bij de receptie van het gemeente-
huis (Bergvredestraat 10 te Didam) als bij 
de receptie van de locatie Gouden Handen 

(Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg). Het 
beleidskader is tevens te raadplegen op 
de website. Gedurende zes weken kunnen 
belanghebbenden het ontwerp inkijken 
en indien gewenst hierover een zienswijze 
indienen.

Er vinden daarnaast twee informatiemarkten over het afwegingskader plaats:
•  Dinsdag 14 januari (19.30-21.00 uur) in de centrale hal van het gemeentehuis 

in Didam.
•  Donderdag 16 januari (19.30-21.00 uur) in De Heren van Aswin, Leppestraat 

2 te Azewijn.
Voor beide informatiemarkten geldt dat u vrij kunt binnenlopen van 19.30 tot 
21.00 uur.

Gemeente treedt op bij fraude in het 
sociaal domein
De gemeente vindt het belangrijk dat het 
geld dat zij uitgeeft aan de ondersteuning 
van haar inwoners goed terecht komt. Dat 
het alleen terecht komt bij mensen die 
het écht nodig hebben. Dit helpt om deze 
voorzieningen betaalbaar te houden. Zo 
letten we er op dat zorgaanbieders doen 
wat ze beloven en dat hun facturen klop-
pen. Ook bij inwoners letten we er op dat zij 
zich houden aan de (wettelijke) regels en 
afspraken. Bijvoorbeeld in het geval zij een 
bijstandsuitkering krijgen of in het geval zij 
ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of 
de Jeugdwet. Deze voorbeelden vallen on-
der wat de gemeente het ‘sociaal domein’ 
noemt. 
Signalen van fraude onderzoeken wij 

zorgvuldig. De gemeente heeft hier spe-
ciale toezichthouders voor in dienst. Als 
er sprake is van fraude, dan treden we op. 
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
zorgverlener zijn contract verliest. Blijkt 
een aanbieder of een inwoner onterecht 
geld ontvangen te hebben dan moet dit 
worden terugbetaald. Soms leggen we ook 
een boete op. 
We gaan uit van de eerlijkheid van onze in-
woners en van onze samenwerkingspart-
ners (zoals zorgaanbieders). Helaas komt 
fraude soms voor. Heeft u een vermoeden 
van fraude, meld het ons. Dat kan bij uw 
eigen contactpersoon bij Sociale Zaken 
of het Sociaal Team, of via het algemene 
nummer van de gemeente: 0316- 291 391.

‘Onder invloed’ Alcohol & Drugs
Experimenteren hoort erbij als je jong bent. 
Maar onder druk van vrienden gaan pubers 
soms verder dan ze eigenlijk zouden willen 
of goed voor hen is. Theatergroep Playback 
houdt het publiek op een luchtige wijze 
een spiegel voor aan de hand van herken-

bare en humoristische scènes. Hoe help je 
jouw kind bij het aangeven van zijn of haar 
grens? Hoe maak je ‘samen drinken’ of 
blowen minder normaal? De interactieve 
ouderavond ‘Onder Invloed’ helpt ouders 
hierbij.

Wanneer: Donderdag 30 januari 2020 
Waar: Theater Het Barghse Huus , 
  Willem van den Berghstraat 

1 te ’s Heerenberg
Tijd:   inloop 19.15 - aanvang 19.30 

- einde 21.00 uur. 
Voor wie:  ouders en opvoeders 
Kosten: geen 
Aanmelden:   Graag! Stuur een mail naar: 
 c.som@montferland.info 
Info Playback:  www.tgplayback.nl



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
•  kadastraal perceelnummer gemeente Zeddam, sectie 

E, nr. 2565, 7038; het onderzoeken van de oude funda-
tie van de galgenberg (ontvangen 30-12-2019)

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.

Verleende omgevingsvergunning, activiteit hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
•  Tatelaarweg 30 te Didam, 6941 RB; het realiseren van 

een kapsalon aan huis (verzonden 31-12-2019). Rechts-
middel: bezwaar

 Openbare orde
Algemeen
De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en Besluit Veiligheidsre-
gio’s (Bvr) geven de Veiligheidsregio (VNOG) de verplich-
ting tot het maken van rampbestrijdingsplannen voor 
inrichtingen die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 
6.1 van het Bvr.

Rampbestrijdingsplan Mainfreight
Mainfreight ’s-Heerenberg voldoet hieraan en voor dit 
bedrijf heeft de VNOG een rampbestrijdingsplan opge-
steld, met als doel om goed voorbereid te zijn op even-
tuele incidenten bij dit bedrijf. Voor dit rampbestrijdings-
plan is gebruik gemaakt van realistische scenario’s, zodat 
het merendeel van de impactgebieden die zich bij een 

groot incident kunnen voordoen in dit plan zijn meege-
nomen. Ook zijn effecten van risico’s die zich buiten het 
bedrijf kunnen voordoen (bijvoorbeeld overstroming) 
verwerkt in dit rampbestrijdingsplan.   

Terinzagelegging
Het rampbestrijdingsplan Mainfreight ligt met ingang 
van 16 december 2019 gedurende zes weken, tot 3 febru-
ari 2020, ter inzage op het gemeentehuis Montferland, 
Bergvredestraat 10 in Didam. In deze periode kunnen be-
langhebbenden het concept inkijken en indien gewenst 
hierover een zienswijze indienen.  Deze zienswijze kunt u 
indienen bij: Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland 
(VNOG),  Afdeling Risicobeheersing, Postbus 234, 7300 
AE Apeldoorn. Voor eventuele vragen kunt u ook contact 
opnemen met de VNOG, afdeling Risicobeheersing, via 
telefoonnummer 088-310 4000.

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.

Agenda Politieke Avond Montferland (PAM) 9 januari (Gouden Handen te ’s-Heerenberg)
18.30-19:20 uur: Inloop en interactie tus-
sen inwoners en raadsleden in de hal

Agenda parallelsessies in de raadzaal en in 
de ‘kleine zaal’:
Raadzaal
19.00-19.30 uur: Vragenuur voor vragen 
van de raad aan het college (beeldvor-
mende/oordeelsvormende sessies)
19.30-20.10 uur: Raadsvoorstel toekomst-
visie en opdrachten VNOG
20.15-20.55 uur: Raadsvoorstel integraal 
Veiligheidsbeleid Montferland 2020-2022

Kleine zaal (beeldvormende sessies)
19.30-20.10 uur: Raadsvoorstel heroriënta-
tie Wijk- en kerngericht werken
20.15-20.55 uur: Raadsvoorstel uitvoering 
motie welzijnsinstellingen (Welcom)

Wilt u meepraten tijdens een beeldvor-
mende sessie?
De gemeenteraad nodigt inwoners van 
harte uit om tijdens beeldvormende ses-
sies mee te praten. Wilt u meepraten? 
Neem dan contact op met de griffie:  
griffie@montferland.info of telefonisch  
via 0316-291378. 

Het is ook mogelijk om uw inspreekbijdrage 
vooraf te e-mailen naar de griffie. De griffie 
brengt uw inspreekbijdrage vervolgens on-
der de aandacht van de raadsleden. 

PAM Raadsvergadering 
Start: 21.00  uur
Na deze sessies vindt in de raadzaal de 
raadsvergadering plaats. De agenda is als 
volgt: 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst vorige verga-

dering

4. Lijst ingekomen stukken
5.  Vaststellen bestemmingsplan Buiten-

gebied herziening Doetinchemseweg 11 
in Kilder

6.  Raadsvoorstel vaststellen Bomenbe-
leidsplan

7.  Raadsvoorstel wijziging GR Reinigings-
dienst de Liemers

8.  Raadsvoorstel budget implementatie 
Omgevingswet

9.  Raadsvoorstel toekomstvisie en op-
drachten VNOG

10. Sluiting


