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Gemeentelijke belastingen 
Vorige week heeft u de aanslag voor de 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 waarde-
ren 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;
• 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. Heeft u vragen over de gemeente-
lijke belastingen of betalingen? Belt u ons 
via 0316-291 391 (kies 4 belastingen/WOZ 
en vervolgens 2 (belastingen en betalin-
gen). Wij beantwoorden uw vragen 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 even-
tuele kosten voor juridische hulp en ook de 
gemeente scheelt dit geld. Ook wanneer u 
er voor zou kiezen om een bedrijf in te scha-
kelen 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 € 750,-. 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) vervolgens 1 
(WOZ-waarde en taxatieverslag). Wij be-
antwoorden uw vragen graag.
Het cluster belastingen/WOZ is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 
uur.

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar 
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. 
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling 
kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chat-
ten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-
2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

De Veilig Thuis organisaties maken zich zor-
gen over de effecten van de coronamaat-
regelen op mensen en de toename van ge-
weld in huiselijke kring. Het aantal mensen 
dat tijdens de coronamaatregelen contact 

opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het 
gaat daarbij vooral om mensen die advies 
vragen omdat ze vermoeden dat er sprake 
is van huiselijk geweld in hun omgeving. 

Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avond-
klok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en ver-
laat zo nodig je huis. Je mag ook naar ie-
mand anders toe gaan. Dit mag ook als je 
je thuis onveilig voelt, maar er geen direct 
gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, 
bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze ge-
vallen is het toegestaan om je huis te ver-
laten en krijg je geen boete.
Als je wilt praten over jouw situatie of ad-

vies wilt wat je kan doen, 
kun je  contact opnemen 
met Veilig Thuis. Dat kan 
ook anoniem. Om zo goed 
mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig 
Thuis de chat tijdens de periode van de 
avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. 
De chat is te vinden via www.veiligthuis.
nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-
2000 voor advies en meldingen is 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes
Veel mensen hebben momenteel plannen om te gaan klussen, slopen of ver-
bouwen. U misschien ook wel. De zolder isoleren bijvoorbeeld, of het dak van uw 
schuur vervangen. Of u wilt asbest gaan verwijderen. Het is belangrijk dat u eerst 
de volgende informatie leest voordat u aan de slag gaat.

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Mis-
schien zit er dan asbest in uw huis. Asbe-
stvezels zijn gevaarlijk voor uw gezondheid 
als ze loskomen en worden ingeademd. 
Daarom moet u uitzoeken of er asbestrisi-
co’s zijn voordat u gaat klussen, slopen of 
verbouwen. U schakelt hiervoor een gecer-
tificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Na 
hun asbestonderzoek krijgt u een inventa-
risatierapport. Daarin staat of de situatie 
veilig of onveilig is en welke veiligheids-
maatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen
Wilt u asbest verwijderen? Als particulier 
mag u maximaal 35 m2 aan asbesthou-
dend materiaal zelf weghalen. Dit is aan 
strenge regels gebonden en geldt alleen 
als het gaat om het verwijderen van:
•  geschroefde, hechtgebonden asbest-

houdende (dak)platen 
•  asbesthoudende vloertegels en/of 

niet-gelijmde asbesthoudende vloerbe-
dekking 

In alle andere gevallen mag u zelf nooit 
asbest verwijderen. U moet dit dan overla-
ten aan een gecertificeerd asbestverwijde-
ringsbedrijf.

Aandachtspunten als u zelf asbest 
verwijdert
•  Voldoet u aan een van de bovenstaande 

uitzonderingen en gaat u het asbest zelf 
verwijderen? Dan hoeft u geen inven-
tarisatierapport te laten opstellen. Wel 
moet u altijd een melding doen. Dat kan 
via www.montferland.info/asbest-ver-
wijderen. Wordt de melding geaccep-
teerd? Dan mag het asbest daarna wor-
den verwijderd;

•  Hechtgebonden asbestvezels zitten vast 
in ander materiaal, zoals (dak)platen. 
Beginnen de platen af te brokkelen? Dan 
zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag 
de platen dan niet zelf verwijderen;

•  U moet het hele oppervlak in één keer 
verwijderen en mag dit niet over meer-
dere keren verdelen. Ook mag u niet in 

het oppervlak zagen, breken, boren of 
vouwen;

•  Deze regels gelden alleen voor particu-
lieren. Gebruikt u in uw huis een ruim-
te voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een 
schoonheidssalon? Die ruimte valt niet 
onder deze regel voor particulieren; u 
mag het asbest dan niet zelf verwijde-
ren;

•  Let goed op uw eigen gezondheid en vei-
ligheid als u zelf asbest verwijdert;

•  Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan 
contact met ons op. Wij kunnen de situa-
tie met u bespreken om te beoordelen of 
het verantwoord is om zelf het materiaal 
te verwijderen. 

Hoge boetes
Het overtreden van deze regelgeving is 

strafbaar. U kunt een hoge boete krijgen 
als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl 
dit niet is toegestaan. Het bedrag kan op-
lopen tot duizenden euro’s.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over het veilig ver-
wijderen van asbest? Op onze website 
(www.montferland.info), de website van 
Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) 
en InfoMil (www.infomil.nl) vindt u veel 
informatie: artikelen, instructiefilmpjes en 
infographics. Op www.ascert.nl kunt u ge-
certificeerde asbestinventarisatie- en as-
bestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt 
opzoeken. Verder kunt u terecht bij de Om-
gevingsdienst Achterhoek. Dat kan telefo-
nisch via 06 10 57 80 53 of per e-mail via 
info@odachterhoek.nl. 



De buitendienst is een onderdeel van de afdeling 
Openbare Werken. Bij de buitendienst werken 62  
collega’s; 
-  46 collega’s richten zich op het onderhoud van het 

openbaar groen;
- 10 op het onderhoud civiel;
-  6 op de dagelijkse ondersteuning en aansturing. 

De planner vormt samen met 3 andere collega’s het 
bedrijfsbureau bij de buitendienst. Het bedrijfsbureau 
ondersteunt de dagelijkse leiding bij de organisatie/
aansturing van het werk. 

Informatie  
Voor meer informatie over de functie kun je contact 
opnemen met Sabine Huntink.  

Voor vragen over de procedure kun je contact opne-
men met Miranda Legters-Luijmes.  

Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer  
(0316) 291 391. Wij ontvangen je sollicitatie met CV 
graag via de site  www.werkeningelderland.nl 
Je kunt reageren tot en met 17 februari 2021.  De eerste 
gesprekken hebben wij gepland op donderdag 25 
februari 2021. 

Een assessment en/of antecedentenonderzoek kan 
deel uitmaken van de procedure.

Zie jij jezelf als de planner van de buitendienst? Is plannen en organiseren jouw tweede natuur? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 
Je levert een bijdrage aan de professionaliseringsslag bij de buitendienst door op een efficiënte wijze het werk (mens en 
materieel) te plannen. Hierbij heeft onze uitvoerder de regie over de volledige werkvoorraad. Jij verwerkt deze naar een 
praktisch uitvoerbare week-en dagplanning. Tevens is het jouw taak om in overleg met de uitvoerder meldingen open-
bare ruimte af te handelen. Het komend jaar gaan we gebruik maken van een nieuw planningssysteem. 
Jij krijgt een belangrijke rol bij de implementatie en beheer van dit systeem.  
Deze functie is nieuw bij onze buitendienst en we willen deze graag samen met jou verder vormgeven. 

Wat breng je mee? 
Je bent een ervaren planner! Wij geven de voorkeur aan een kandidaat met ervaring binnen het werkveld, maar nodigen 
ook ervaren planners met een andere achtergrond uit om te solliciteren. Je kunt goed overweg met de verschillende au-
tomatiseringspakketten.  Werken in een dynamische omgeving spreekt je aan en je bent initiatiefrijk en stressbestendig. 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij de 
gemeente Montferland. 

Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid;
•  Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar bedraagt maximaal € 3.591,- bruto per maand voor 36 uur per 

week (salarisschaal 8, peildatum 1-10-2020);
• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar.
• Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand;
• Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof.

VACATURE:

Planner Buitendienst 
36 uur per week

Klimaatverandering, waarom ook al weer?
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Inmiddels is wel vast komen te 
staan dat het klimaat extra snel verandert door menselijk handelen. Door een toe-
name van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan in de atmo-
sfeer wordt meer warmte vastgehouden. Daardoor stijgt de temperatuur op aar-
de. De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en 
steenkool. De toename van methaan komt door landbouw (bijvoorbeeld koeien 
en rijstvelden), moerasgas in waterrijke gebieden en door weglekken van aardgas. 

Via onder andere klimaatakkoorden wordt 
geprobeerd de uitstoot van broeikasgas-
sen wereldwijd aan te pakken. Aanpak van 
oorzaken van klimaatverandering heet 
met een moeilijk woord klimaatmitigatie. 
Maar nu al is duidelijk dat we niet voldoen-
de (snel) maatregelen kunnen nemen en 
dat de aarde verder gaat opwarmen. Hoe-
veel de aarde uiteindelijk zal opwarmen, 
hangt vooral af van het tempo waarin we 
wereldwijd gaan overschakelen naar ande-
re energiebronnen en duurzame en natuur-
lijke landbouw.

Gevolgen van klimaatverandering
Kortom, het klimaat verandert. Wat gaat 
er dan veranderen? In het kort: het wordt 
natter, heter én droger. Het KNMI ver-
wacht hogere temperaturen, nattere win-
ters, zwaardere regenbuien en een grotere 
kans op drogere zomers. Wateroverlast, 
grondwaterproblemen, tropische dagen en 
(zeer) warme nachten zullen vaker voorko-
men. Dat heeft gevolgen voor onze econo-
mie, gezondheid en veiligheid. 
We krijgen vaker last van extreem weer. 
Er komen meer stortregens, zwaardere 
stormen of juist lange drogere en hete pe-
rioden.  Nederland is extra kwetsbaar voor 

overstromingen omdat ons land voor een 
groot deel beschermd wordt door dijken. 
En de aanleg van hogere dijken is heel kost-
baar. Ook kan klimaatverandering leiden 
tot een tekort aan drinkwater of voedsel. 
Daardoor ontvluchten steeds meer men-
sen hun regio of land. Dit kan gevolgen heb-
ben voor de Nederlandse handel, die sterk 
afhankelijk is van de wereldeconomie. Het 
veranderende klimaat kan ook nadelig zijn 
voor onze gezondheid. Denk aan luchtweg-
problemen door luchtvervuiling, of meer 
allergieën. Door veranderingen in tempera-
tuur, vochtigheid en neerslag of vaker ver-
vuild rioolwater op straat kunnen ziekten 
meer ruimte krijgen.

Voorbereiden op klimaat-
verandering
Om goed voorbereid te zijn 
op toekomstige weersextre-
men hebben de gemeenten 
Doetinchem, Montferland 
en Oude-IJsselstreek samen 
met Waterschap Rijn en IJs-
sel een ‘Klimaatatlas’ ge-
maakt. Die maakt voor vier 
thema’s (overstroming, wa-
teroverlast, hitte en droogte) 

inzichtelijk wat we kunnen verwachten als 
we niets doen. De klimaatatlas laat de mo-
gelijke effecten van klimaatverandering 
zien tot op perceelniveau en op een inter-
actieve manier. Diverse kaarten geven in-
zicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is 
voor iedereen duidelijk te zien waar het risi-
co op overlast het grootst is. De klimaatat-
las is te vinden op www.weetvanwater.nl/
klimaatatlas. 
De klimaatatlas past in het landelijke Del-
taplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan 
hebben rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen als mijlpaal bepaald dat 
in 2050 onze (leef)omgeving klimaat-
bestendig moet zijn. Hierin hebben over-
heden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en inwoners allemaal hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

Klimaatadaptatie: samen aanpakken!
Met de informatie uit de klimaatatlas zijn 
we momenteel in gesprek met ambtena-
ren, experts, bewoners en bedrijven. Dit 
wordt in het Deltaplan de ‘risicodialoog’ 

genoemd. Zo bepalen we welke risico’s we 
het eerst willen verkleinen en hoe we ze 
kunnen en willen aanpakken. Met andere 
woorden, we gaan onze gemeente aan-
passen, om gevolgen van klimaatveran-
deringen zo klein mogelijk te houden. Dit 
noemen we klimaatadaptatie.
Wát we waarom, wanneer en hóe gaan 
doen leggen we vast in het eerste Uit-
voeringsplan Klimaatadaptatie van de 
gemeente Montferland. Deze wordt in 
overleg mét en door het gemeentebestuur 
vastgesteld. 
Omdat de gevolgen van klimaatverande-
ring heel divers zijn, zullen ook de maat-
regelen in het uitvoeringsplan heel divers 
zijn. Daar komt bij dat klimaatverande-
ring deels nog voor ons ligt. Dat betekent 
dat we gevolgen op de lange termijn kun-
nen beperken door anders te denken, te 
bouwen of door op een andere manier te 
werken. Daarbij zal veel afhangen van be-
trokkenheid en inzet bij onze inwoners en 
ondernemers; tweederde van de grond is 
immers niet in handen van de gemeente!  



Extra sessies voor webinar over ledenbinding- en behoud

Test met inrichting Sint Jangildestraat 
Gemeente Montferland is samen met de bewoners van de Sint Jansgildestraat en 
Eltenseweg de openbare weg aan het ontwerpen. Deze week start een proef met 
een mogelijke inrichting. In februari evalueert de gemeente met de inwoners hoe 
deze inrichting ervaren wordt. 

De bewoners worden vertegenwoordigd 
door een klankbordgroep, waarvoor ieder-
een in het verleden de mogelijkheid heeft 
gehad om zich aan te melden. Wethouder 
Oscar van Leeuwen: ‘Samen met de klank-
bordgroep vinden we het belangrijk dat 
het voorkeursontwerp ook daadwerkelijk 
gemaakt kan worden. De uitdaging is een 
balans te vinden tussen alle facetten van 
de inrichting, zoals de veiligheid, toegan-
kelijkheid van de percelen, het aanwezige 
en toekomstige groen en bomen en de be-
langen van de inwoners en ondernemers’. 
Samen met MTD Landschapsarchitecten 

wordt een volledig ontwerp ontwikkeld.

Proefvak
Onder het moto samen ontwerpen en er-
varen is er momenteel een “proefvak” aan-
gelegd. de uitkomsten en ervaringen van 
het proefvak worden eind februari gedeeld 
tussen de klankbordgroep en de gemeente: 
samen voor een mooi werk! De uitkomsten 
en ervaringen worden verwerkt tot een 
totaalplan dat vervolgens gepresenteerd 
zal worden. De intentie is om in september 
2021 te starten met de uitvoering van het 
definitieve ontwerp.

Uitnodiging digitale ouderavond alcohol, 
roken en blowen
Beste ouder/opvoeder, 
 
Pubers en alcohol, roken en blowen: de 
middelbare schooltijd is een periode waar-
in jongeren ermee te maken gaan krijgen. 
Sommigen gaan experimenteren of soms 
wel wat meer. Je komt het vast tegen in de 
opvoeding van je kind(eren). 
Moet ik het nu verbieden? En heeft het wel 
zin wat ik zeg? Wanneer moet ik me zorgen 
maken? Dat zijn wellicht vragen die je hebt 
als ouder/opvoeder. 

Ouderavond
Normaal gesproken zouden we een ouder-
avond over dit thema op school kunnen 
houden. Nu in corona-tijd doen we het an-
ders. 
We nodigen je dus van harte uit om deel te 
nemen aan één van de digitale ouderavon-
den die de komende periode door Iris in de 
Buurt Achterhoek gegeven worden over 
alcohol, roken en blowen in de opvoeding. 
Daarin wisselen we uit hoe je situaties in de 
praktijk aanpakt en wat wel en niet werkt. 
Herkenning gegarandeerd! 

Wanneer?
Er zijn twee verschillende ouderavonden: 
Voor ouders van onderbouwleerlingen
Maandag 8 februari 2021

Voor ouders van bovenbouwleerlingen
Maandag 15 februari 2021

Tijd: 19:30-20:45 uur. 

Aanmelden digitale ouderavond
Als je graag deelneemt, stuur dan vóór 
donderdag 4 februari een mailtje naar 
preventie@iriszorg.nl 

Vermeld daarin de volgende gegevens:
•  Welke datum je wilt deelnemen (let op 

verschil boven- en onderbouw)
• Je naam
• De leeftijd van je kind(eren)
• Via welke school je deelneemt

Hoe werkt het?
Je neemt thuis achter de computer, laptop, 
tablet of mobiele telefoon deel. Na aan-
melding krijg je uitleg en een link om deel 
te nemen per mail. We houden het aantal 
deelnemers per avond beperkt. En we zor-
gen dat de avond veilig en prettig verloopt 
voor alle deelnemers. Je kunt je nu al aan-
melden. Aanmelden met je partner of een 
andere ouder kan natuurlijk ook. 

Meer informatie
Meer informatie vind je op de site www.
helderopvoeden.nl en in het Blad van Nix:           
https://www.trimbos.nl/docs/54962fc1-
622d-4966-88cf-859d9295823b.pdf 

Als je je zorgen graag al eerder of liever 
individueel wilt bespreken, dan kun je na-
tuurlijk contact opnemen met de men-
tor van de school. Maar je mag ook altijd 
rechtstreeks bellen of mailen met Iris in de 
Buurt: via 088-6061600 (optie 4, vraag 
naar Iris in de Buurt Achterhoek) of pre-
ventie@iriszorg.nl. Zie de site voor meer 
info www.iriszorg.nl.

Achterhoek in Beweging, welzijnsinstelling Welcom en de gemeente Montferland 
organiseren in februari webinars voor clubs over ledenbinding- en behoud. Er zijn 
twee extra webinars ingepland vanwege het grote aantal aanmeldingen voor het 
webinar. Het is nu ook mogelijk om het webinar te volgen op maandag 8 februari 
en in een extra sessie op woensdag 10 februari. De webinars zijn elke avond van 
19.30 tot 21.00 uur.

Samen met verenigingen uit de Achter-
hoek ga je in een interactieve online sessie 
aan de slag met binding en behoud van le-
den. Tijdens dit webinar krijg je tips, advie-
zen en inzichten om je leden - nu en in de 
toekomst - ook trouw te laten blijven aan 
de club. 
De experts van Start2Create nemen je mee 
in een nieuwe manier van denken. Via on-
verwachte wegen kom je tot inspiratie en 
vernieuwende ideeën om leden te blijven 
binden en behouden. Na afloop kun je di-
rect aan de slag en concrete stappen zet-
ten. 
Tip: attendeer en enthousiasmeer vooral 
ook je mede (bestuurs)leden om deze ses-
sie te volgen. Na afloop kunnen jullie dan 
samen aan de slag om werk te maken van 
ledenbinding binnen jullie club.

Data webinar
Om zoveel mogelijk clubs aan de online 
sessies deel te laten nemen organiseren 
we het webinar op meerdere momenten. 
Met de toevoeging van de twee extra mo-
menten zijn dat nu:  maandag 8 februari, 
dinsdag 9 februari, woensdag 10 februari 
(2x) en donderdag 11 februari. De sessie is 
elke avond van 19.30 tot 21.00 uur. Er is dus 
altijd wel een moment te vinden wanneer 
het in jouw agenda past. 

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan het webinar ‘Blijf je club 

trouw’ is gratis. Er zijn per avond maximaal 
25 plekken beschikbaar, dus meld je snel 
aan via www.achterhoekinbeweging.nl/
nieuws/webinar. De sessie op dinsdag 9 
februari heeft het maximale deelnemers-
aantal bijna bereikt en ook op de andere 
data loopt het snel, dus meld je snel aan. 
Neem voor meer informatie over het webi-
nar en/of voor individuele verzoeken voor 
verenigingsadvies contact op met Guido 
Groenendijk, verenigingsadviseur bij Wel-
com: g.groenendijk@welcommail.nl of  
06-23237100.
Heb je na deze avond behoefte aan verdere 
verdieping en ondersteuning? Dat kan! Bij 
voldoende animo gaan we in vervolgses-
sies de diepte in op het binden en behou-
den van leden. Ook de verenigingsadviseur 
in Montferland (Guido Groenendijk – ver-
enigingsadviseur Welcom) staat voor jullie 
klaar om jullie verder te helpen. 

Achterhoek, de grootste vereniging van 
Nederland
Dit webinar is onderdeel van de campag-
ne ‘De Achterhoek, de grootste vereni-
ging van Nederland’. In het najaar van 
2020 heeft Achterhoek in Beweging via 
een campagne alle leden uit het Ach-
terhoekse verenigingsleven bedankt 
voor hun trouw, geduld, creativiteit en 
loyaliteit. Bekijk de campagne terug op  
www.degrootstevereniging.nl 



Donderdag 28 januari was het gedichtendag
Twee weken geleden deden wij een oproep naar alle inwoners die graag dichten, om iets in te sturen. Mooie gedichten 
hebben wij mogen ontvangen en wat zijn ze stuk voor stuk bijzonder. Wij hebben niet één maar meerdere gedichten 
gekozen als winnaars.  Bedankt dichters uit Montferland voor al jullie inzendingen! 

AANDACHT VOOR ELKAAR

Iedereen was, druk, druk, druk, 
het voelde soms zelfs als geluk          

te kunnen doen, wat je graag wil                                         
maar dan ineens valt alles stil.

Corona kwam heel onverwacht 
daar had niemand ooit over nagedacht. 

alles stil, geen club meer open                                               
geen kroeg, we konden alleen nog hardlopen.

Scholen dicht, thuiswerken 
kwam ineens opdagen                           

maar we mogen nog niet klagen.                          
gezondheid gaat voor, dus waarom zeuren, 

we moeten elkaar juist opbeuren.

Een belletje naar een oudje, een kaart in de bus                         
maakt voor velen een dag met een plus.               
Het bewijs in deze tijd is helder en klaar:  

WE HEBBEN WEER AANDACHT VOOR ELKAAR!

Niemand van ons had kunnen dromen                                       
dat de lock-down er toch zou komen.

We aanvaarden het, met een goed gevoel, 
minder besmettingen is ons aller doel.

Laten we hopen dat na deze corona-tijd,                                 
iedereen zal zeggen: IK HEB GEEN SPIJT.                         

We hebben onze buren goed leren kennen, 
en kunnen ook aan nieuwe dingen wennen.

Velen van ons weten nu al wel,                                           
ons leven wordt anders, maar minder snel.                     
Rust, begrip, gevoel, het is raar, maar waar, 
geeft tijd en AANDACHT VOOR ELKAAR!!!

Familie Derksen

Zomaar
denk af en toe
een moment
aan iemand
die je goed

hebt gekend:
een dierbare
een geliefde
een collega
of zomaar: 

een bijzondere
Vrouw of vent…

Ton Bolder

Aandacht voor elkaar 

Een telefoontje, een appje, een luisterend oor.
In tijden van crisis vind je gehoor.

Een woordje, een kaartje,  een wenk en een “kus”
Die valt als geluk, bij je thuis, in de bus.

Een drankje, een hapje eens zo gewoon.
Zo super gezellig met dochter of zoon.
Samen de koffie,  een pannetje soep.

De huiselijke dingen, de rommel, de troep.

Alles onzeker,  het maakt ons zo bang.
Wat begon in  maart duurt al zo lang !

Zovelen ziek, gestorven, verloren?
Corona, we willen het woord niet meer horen.

Eens terug naar normaal !??
Met de vaccinatie?

Dat wordt een heel verhaal.
Blijven bidden, hopen.
Aandacht voor elkaar.

Eens zal anders beter worden
Na dagen, maanden misschien een jaar.

M.A. van der Hoop 

We hebben elkaar hard nodig in deze rare tijd, maar bij elkaar zijn 
gaat lastig vanwege de maatregelen, want zo hopen we dat het 

COVID virus zich niet verder verspreidt

Vele mensen zijn eenzaam, dus waarom niet even praten? 
Waarom niet even een glimlach?

Dat zorgt voor een lichtpunt op een moeilijke dag

Hou vol, blijf sterk en positief,
Heb aandacht voor elkaar en heb elkaar vooral lief

Pien

We hadden een jaar vol narigheid, wat we wel kregen, was veel vrije tijd,  AANDACHT VOOR ELKAAR.

Scholen dicht, thuiswerken kwam opdagen maar we hoeven niet te klagen,  AANDACHT VOOR ELKAAR.

Een tekening, een kleurplaat, door de jeugd gegeven, een wens op een steentje, door kinderen geschreven. 
AANDACHT VOOR ELKAAR.

Enkele mensen, zingend in de tuin van een tehuis, doet wonderen voor mensen, gekluisterd aan de buis. 
AANDACHT VOOR ELKAAR.

Na de LOCK-DOWN komt natuurlijk de grote vraag: wat doen we verder, alles is nog vaag. AANDACHT VOOR ELKAAR.

Voor iedereen zal het anders voelen, maar wat we hiermee bedoelen, AANDACHT VOOR ELKAAR.

Het begin is gemaakt, U weet hoe het kan, iedereen weet er nu het fijne van. AANDACHT VOOR ELKAAR.

Laten we met zijn allen proberen, jong en oud te blijven stimuleren. AANDACHT VOOR ELKAAR.

GA DOOR MET DIT GEWELDIGE GEBAAR. HOUD AANDACHT VOOR ELKAAR.

Bertus (75) en Willemien (73) Derksen

Corona, corona wat doe je ons aan
Dit is bijzonder in ons bestaan.

We leven in een wereld,
van hoe wat en waar,

Maar uiteindelijk doe we het voor elkaar.

H. Hakvoort 

De tijd stolt 
Tikt
Rolt

Langzaam
Hij stopt niet
Staat niet stil

Maar ik wel
Bij jou

Femke 

Verpozing
De een

verpoost zich
met het roken

van een sigaartje…
de ander

drinkt een wijntje
of een colaatje

De meest
aangename

verpozing
is niettemin

gewoon
een praatje

met een maatje…



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Bievankweg, Hengelderweg en Tatelaarweg te Didam, 

6941/6942; het plaatsen van 3 informatieborden bij de 
invalswegen  (ontvangen 22-01-2021)

-  Dijksestraat 38b te Didam, 6942 GD;  het kappen van een 
eik (ontvangen 26-01-2021)

-  Doesburgseweg 19 te Didam, 6941 SJ; het renoveren van 
een schuur (ontvangen 24-01-2021)

-  Friesickweg 4 te Didam, 6941 SC; het kappen van een eik 
(ontvangen 21-01-2021)

-  Goudsbloemstraat;Rozenstraat;Geraniumstraat;Stro-
bloemstraat;Dahliastraat;Begoniastraat;Zonnebloem-
straat; Irisstraat;Petuniastraat;Crocusstraat te Didam, 
6941/6942; het aanleggen van een warmtenet (ontvan-
gen 25-01-2021)

-  Hengelderweg 8 te Didam, 6942 NC; het tijdelijk opslaan 
van goederen op het buitenterrein (ontvangen 25-01-
2021)

-  Hulzenbergseweg 2 te Stokkum, 7039 CW; het uitbrei-
den van de schuur (ontvangen 25-01-2021)

-  Korte Klauwenhof 3 te Didam, 6942 HW; het kappen van 
een eik en een beuk (ontvangen 27-01-2021)

-  Meursweg 1 te Didam, 6942 GG; het kappen van een eik 
(ontvangen 21-01-2021)

-  Touwslagersbaan 9 te ’s-Heerenberg, 7041 ZT; het reali-
seren van een dakopbouw (ontvangen 26-01-2021)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning  
(rectificatie van de publicatie in het Montferland 
Journaal van 26 januari 2021)
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning
te verlenen voor: 
- Burg. Kronenburglaan 2-1 t/m 2-16 te Didam.
- Schoolstraat 15, 18 te Didam.
- Schoolstraat 18-1 t/m 18-21 te Didam.
- Raadhuisstraat 14 te Didam.
Het betreft het herstellen van de gevel van het voormali-
ge raadhuis en het bouwen van twee complexen (winkels 
met woningen), inclusief het inrichten van het terrein.

Coördinatie
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang 
van 4 februari 2021 ter inzage. Deze worden in het kader 
van  Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de 
Coördinatie-regeling samen met het ontwerp- bestem-
mingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.”, 
ter inzage gelegd. Zie ook verderop onder ontwerp- be-
stemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat 
e.o.”,

De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op de het 
gemeentehuis in Didam.

Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Galamastraat 7 te ’s-Heerenberg, 7041 XJ; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 26-01-2021)
-  Zuider Markweg 24 te Beek, 7037 CV; het verwijderen van 

asbest (verzonden 22-01-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag  
omgevingsvergunning
Rinkomsweg 20 te Kilder, 7035 CB; het aanleggen van 
een houtsingel (verzonden 22-01-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Doetinchemseweg 11b  te Kilder, 7035 CR; het bouwen 

van een woning (verzonden 26-01-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Kasteellaan 1d te Beek, 7037 BA; het oprichten van een 
woning (verzonden 28-01-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Sint Jansgildestraat 44 en 44 a te Beek, 7037 DN; het 
wijzigen van de functie van het pand (wijziging op reeds 
verleende vergunning) (verzonden 22-01-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Stirlingstraat 8  te Beek, 7037; het bouwen van een 
bedrijfshal (verzonden 28-01-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

Rectificatie van de publicatie in het Montferland 
Journaal van 26 januari 2021
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “‘Didam, 
Herontwikkeling Schoolstraat e.o.’” en de hiermee geco-
ordineerde ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk 
20200877 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend 
dat met ingang van donderdag 4 februari 2021 tot en met 
woensdag 17 maart 2021 voor iedereen ter inzage liggen:

•  het ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikke-
ling Schoolstraat e.o”

•  het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het her-
stellen van de gevel van het voormalige raadhuis en het 
bouwen van twee complexen (winkels met woningen), 
inclusief het inrichten van het terrein, geregistreerd on-
der nr. 20200877.

Ontwerp-Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van super-
markten in combinatie met woningbouw mogelijk in het 
centrum van Didam, omgeving Schoolstraat e.o.. Op de lo-
catie van het voormalige gemeentehuis wordt een nieuwe 
supermarkt gerealiseerd met daarboven 16 appartemen-
ten. Het pand waarin de Coop op dit moment gevestigd is 
zal – net als een deel van het voormalige gemeentehuis – 
worden gesloopt. Enkel het monumentale oude raadhuis 
- gelegen aan de Raadhuisstraat – wordt gehandhaafd. 
Op deze locatie zal ook een nieuwe supermarkt worden 
gerealiseerd, in combinatie met 21 appartementen op de 
verdieping. De sloop van de huidige bibliotheek en post-
kantoor creëert ruimte voor de aanleg van een centrale 
parkeervoorziening. Op de locatie van de brandweer-
kazerne en voormalige gemeentewerf zijn maximaal 15 
grondgebonden woningen voorzien.

Ontwerp-Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning
te verlenen voor: 
- Burg. Kronenburglaan 2-1 t/m 2-16 te Didam
- Schoolstraat 15, 18 te Didam
- Schoolstraat 18-1 t/m 18-21 te Didam
- Raadhuisstraat 14 te Didam
Het betreft het herstellen van de gevel van het voormali-
ge raadhuis en het bouwen van twee complexen (winkels 
met woningen), inclusief het inrichten van het terrein.

Coördinatie
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het 
mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden 
doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en be-
kendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden 
behandeld. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor 
het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van 

burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor 
de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning.

Inzien
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 
4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021 voor 
iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 
Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt 
en tevens via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via 
plannummer NL.IMRO.1955 en www.montferland.info/
ruimtelijke-plannen.

Zienswijze
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een 
ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk ken-
baar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Post-
bus 47, 6940 BA DIDAM. Een zienswijze kan ook per e-mail 
worden gericht aan gemeente@montferland.info onder 
vermelding van ‘Didam, Herontwikkeling Schoolstraat 
e.o’ 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 Ontwik-
keling, tel. 0316-291653 (bestemmingsplan) of met de 
afdeling bouwen en milieu, tel. 0316291625 (omgevings-
vergunning). Van een mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt. 

 Milieu
Ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteits-
kaart regio Achterhoek 2020
De ‘Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart regio 
Achterhoek 2020’ geeft regels voor hergebruik van grond 
in de Achterhoek. Op basis van deze nota en kaart is het 
vaak mogelijk om grondverzet zonder extra keuringen toe 
te staan. Grondverzet in de Achterhoek wordt hiermee 
makkelijker en is aan minder regels gebonden.

De Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart regio 
Achterhoek 2020 is een actualisatie van de Nota met 
kaart uit 2012. Belangrijke verschil t.o.v. van de voorgaan-
de nota en kaart is de deelname van de gemeenten Lo-
chem en Zutphen en de toevoeging van de PFAS-verbin-
dingen. Zodra de nota en kaart definitief zijn vastgesteld, 
verliezen de nota met kaart van 2012 haar geldigheid. 
De ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 
regio Achterhoek 2020 is voor een ieder ter inzage op 
www.montferland.info (onder ‘grond, bagger en bouw-
stoffen gebruiken’ of ‘grond afgraven en verplaatsen’). De 
ontwerp Nota met bodemkwaliteitskaart is ook in te zien 
bij de overige gemeenten van de regio Achterhoek: Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gel-
re, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bent u niet in de gelegenheid om de ontwerp Nota en 
kaart te raadplegen via onze website, neem dan contact 
op met de gemeente Montferland (0316-291391) voor een 
toelichting en/of afspraak met de vakafdeling.
Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag ge-
maakt.
Inzage en informatie: via www.montferland.info (onder 
‘grond, bagger en bouwstoffen gebruiken’) van 4 februari 
t/m 17 maart 2021. 

Zienswijze: procedure 2I en 2B is van toepassing. 



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.


