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Activiteiten- overzicht
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, Doetinchem, Emmerich (D), Honorair Consul Kleve (D) en Consul Generaal 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

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 ook de website: www.montferland.info/vrijheid.

Gemeentelijke belastingen
De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen zijn verstuurd. 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 eventuele kosten voor juridische hulp. Ook wanneer 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.

Carnaval is een feest van uitbundigheid, saamhorigheid en betrokkenheid. 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!

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 € 254,- 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 tevoren bellen al
helemaal niet. Belt u ons via 0316-291 391
(kies voor belastingen/WOZ). Wij beantwoorden uw vragen graag.
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Subsidie voor leefbaarheid
Heeft u een leuk idee voor uw wijk of buurt, maar komt u geld te kort om het
voor elkaar te krijgen?
Mogelijk komt u in aanmerking voor
subsidie van de gemeente!
Met de Subsidieregeling Ondersteuning
Leefbaarheidsinitiatieven 2019, ondersteunt de gemeente organisaties (stichtingen/verenigingen) uit Montferland.
Ideeën die bijdragen aan het verbeteren
van de leefbaarheid binnen de gemeente Montferland kunnen voor subsidie in

aanmerking komen.
Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die
de sociale samenhang in de kern bevorderen of communicatie tussen inwoners
in de kern verbeteren.
Kijk voor de volledige subsidieregeling en
of u hiervoor in aanmerking kunt komen
op: www.montferland.info/subsidies.

Agenda Politieke Avond Montferland
(PAM)
20 februari vanaf 18.30 uur in Gouden Handen te ’s-Heerenberg.
Kijk voor de agenda en vergaderstukken op: www.montferland.info
In de beeldvormende sessies aan de orde:
• Beleidsplan licht in de Openbare Ruimte
• Verkoop bochtkavels fase 4 Kerkwijk Didam
• Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
Tijdens de beeldvormende sessies kunt u
meepraten over het geagendeerde onderwerp.

PAM Raadsvergadering
vanaf 20.30 uur
De raad neemt een besluit over het Bestemmingsplan Buitengebied, herziening
woonregels
U bent van harte welkom bij de Politieke
Avond Montferland. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de griffie: griffie@
montferland.info / 0316-291378

Aanmelden voor Achterhoekse
Bespaaractie nog tot 28 februari

Energie besparen levert ook wat op, maar waar begint u? Deelnemers aan de Achterhoekse Bespaaractie weten het inmiddels. Bijna 1.400 Achterhoekers hebben
zich voor de actie ingeschreven. Nog tot 28 februari is het mogelijk om hieraan
deel te nemen, als u tenminste eigenaar bent van een woning die gebouwd is vóór
1980.
Na aanmelding komt er een adviseur bij u
langs om uw situatie in kaart te brengen.
Voor de afspraak bij u thuis en het adviesrapport wordt een eigen bijdrage van € 20
gevraagd. Daarna ontvangt u offertes in
uw mailbox voor de maatregelen die op uw
woning van toepassing zijn. Denkt u hierbij
aan dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en
isolatieglas.
Collectief inkopen is goedkoper
Doordat er voor meerdere huishoudens
isolatie in kan worden gekocht tijdens deze
collectieve inkoopactie, verzekert u zichzelf van een goede aanbieding. U hoeft
overigens niet zelf op zoek naar een leverancier of zelf materiaal in te kopen. De uitvoering gebeurt door betrouwbare lokale
bedrijven.
Daarnaast zijn er verschillende gunstige
financiële regelingen, subsidies en duurzaamheidsleningen tegen heel aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar. Dat maakt

het extra interessant om juist nu in actie te
komen.

Aanmelden voor 28 februari
Inwoners van gemeente Montferland kunnen zich nu nog aanmelden via www.achterhoeksebespaaractie.nl/montferland.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het Energieloket
via telefoon (0314) 820 360 of mail naar
vragen@achterhoeksebespaaractie.nl

Naast de Achterhoekse Bespaaractie heeft
het Energieloket nog veel meer diensten
voor het energiezuinig maken van uw woning. Zoals de (gratis) energiecoach, de
Buurtaanpak, maatwerkadvies en hulp bij
het uitzoeken welke subsidies en financieringsmogelijkheden er voor u beschikbaar
zijn. Kijk voor het volledige aanbod op
www.agem.nl/besparen of bel met de klantenservice van het Energieloket.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

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.

- De Pontilaan 4,6,8,10,12 en 14 te Didam, 6942 HL; het
verwijderen van asbest (verzonden 10-02-2020)
- Ettemastraat 11 te Zeddam, 7038 CN; het verwijderen
van asbest (verzonden 10-02-2020)
- Grote Nekkum 14 te ’s-Heerenberg, 7041 ZR; het verwijderen van asbest van de woning (verzonden 10-02-2020)
- Kerkstraat 81 te Didam, 6941 AE; het saneren van asbest
van de woning (verzonden 10-02-2020)
- Maria van Nassaulaan 88 te ’s-Heerenberg, 7041 EC; het
verwijderen van asbest (verzonden 13-02-2020)
- Marktstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AJ; het intern aanpassen (verzonden 10-02-2020)
- Meursweg 1 te Didam, 6942 GG; het verwijderen van asbest (verzonden 10-02-2020)
- Pastoor van Angerenstraat 33 te Beek, 7037 AJ; het verwijderen van asbest (verzonden 11-02-2020)
- Roncallistraat 36 te Didam, 6941 BN; het verwijderen
van asbest (verzonden 11-02-2020)

Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Anjerstraat 9 te Zeddam, 7038 BK; het slopen van de garage (verzonden 10-02-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
- Kerkstraat 10 te Didam, 6941 AG; het wijzigen van de

Aanvragen omgevingsvergunning
- Berkenhof 43 te Didam, 6941 ZS; het realiseren van een
schuin dak op de garage (ontvangen 08-02-2020)
- Groot Lobberikweg 3 te Loerbeek, 7036 AG; het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(ontvangen 07-02-2020)
- Kad.gem. Bergh, sectie K nr. 1633 (Joodse Begraafplaats
te ‘s-Heerenberg), 7041; het kappen van 58 bomen (ontvangen 11-02-2020)
- Kornhorst 36 te ’s-Heerenberg, 7041 HK; het plaatsen
van een uitschuifbare (antenne) mast in de achtertuin
(ontvangen 06-02-2020)

plattegrond op de reeds verleende vergunning (verzonden 13-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Slink hoek Leppestraat naast 5 te Azewijn, 7045; het
oprichten van een woning (verzonden 07-02-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- Kerkstraat 8 en 8a te Didam, 6941 AG; het verbouwen
van het pand tot 2 appartementen (verzonden 10-022020) Rechtsmiddel: bezwaar
- Langestraat 49 te Braamt, 7047 CK; het verbouwen van
een woning (verzonden 11-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Milieu

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend voor:
Locatie: Dijksestraat 38 b en 38 c te Didam.

Openbare be kendmakingen - ver volg
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na
publicatie
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 Pastoor van Sonsbeeckstraat 4 te Stokkum.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

APV / Bijzondere wetten

: Carnaval 2020
: 	22, 23, 24 februari 2020 van 09.00 tot
01.00 uur. 25 februari 2020 van 09.00
tot 24.00 uur
Locatie
:	De Peer Emmerikseweg 12 ‘s-Heerenberg
Verzonden
: 07 februari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement
Datum

De melding betreft het uitbreiden van het gildegebouw.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
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).

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-

Evenement
: Openluchtspel Loil
Datum
: 	29, 30 en 31 mei, 5 en 6 juni 2020
		 7 juni 2020 (ovb)
Locatie
: Park Kloosterstraat Loil
Verzonden
: 11 februari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

: Carnavalsfeest Loil
: 	23 februari 2020 van 19.30 tot 00.30
uur. 24 februari 2020 van 19.30 tot
01.00 uur. 25 februari 2020 van 11.00
tot 14.00 uur en van 19.30 tot 00.30
uur
Locatie
: Kerk Wehlseweg Loil
Verzonden
: 13 februari 2020
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement
Datum

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.

