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Wintergames voor en door jongeren! 
In de voorjaarsvakantie (maandag 15 t/m vrijdag 19 februari) is er met de Winter-
games voor jongeren heel veel te beleven in Montferland.  Er staan activiteiten op 
het programma als Glow in the dark soccer, bootcamp, voetgolf, een skateclinic en 
racketsporten. Ook outdoorgame Hunted keert weer terug voor een tweede editie 
in Montferland. Via de jongerenwerkers van Welcom hebben de jongeren het pro-
gramma grotendeels zelf samengesteld. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens 
deze coronapandemie minder zijn gaan 
bewegen. 4 op de 5 jongeren beweegt zelfs 
te weinig. Daarnaast geeft de helft van de 
jongeren aan zich gespannen te voelen. 
Tijdens corona krijgen jongeren vooral te 
horen wat er allemaal niet mag én niet 
kan. Met de Wintergames krijgen jongeren 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
allerlei extra sport- en spelactiviteiten. Zo 
krijgen jongeren toch een positieve impuls 
om deze donkere wintermaanden door te 
komen. 

Voor en door jongeren
Er staan allerlei mooie activiteiten op het 
programma. Jongerenwerker Joey Koster 
licht toe hoe het programma tot stand is 
gekomen: ‘De Wintergames zijn niet alleen 

voor jongeren, maar vooral ook door de 
jongeren. We zijn eerst met de jongeren in 
gesprek gegaan over de activiteiten. Ver-
volgens is dit programma er uitgekomen.’ 
Koster ziet dat het een lastige periode is 
voor jongeren: “Corona is voor iedereen 
een uitdaging. Voor jongeren is het een erg 
zware periode. Hoewel toch veel online 
gaat missen zij de contacten met leeftijds-
genoten, daarom is het mooi dat we nu de 
Wintergames kunnen aanbieden!”

Meer mogelijk door samenwerking
Voor de organisatie van de Wintergames 
slaan veel organisaties in Montferland de 
handen in één. DVC’26, FC Bergh, Open 
Club De Nevelhorst, welzijnsorganisatie 
Welcom en de gemeente Montferland 
bundelen hun krachten. Afgelopen zomer 

organiseerde Open Club De Nevelhorst al 
met succes De Zomerspelen. Dit krijgt nu 
dus een vervolg met de Winterspelen. 

Sport- en beweegcoördinator Guido Groe-
nendijk van Welcom is blij met de mooie 
samenwerking: “Heel fijn dat we het pro-

gramma samen met jongeren met verschil-
lende organisaties hebben samen kunnen 
stellen. Door de krachten te bundelen is 
er meer mogelijk. We helpen elkaar om in 
deze lastige tijd toch mooie activiteiten 
voor jongeren te kunnen organiseren. Zo 
blijven we allemaal in beweging!” 

Volgens de corona-maatregelen
Alle activiteiten zijn voor jongeren van 12 
tot en met 17 jaar en volgens de actuele co-
rona-maatregelen. Op dit moment mogen 
jongeren tot achttien jaar wel samen bui-
ten sporten en bewegen. Tijdens het spor-
ten en bewegen hoeven zij geen anderhal-
ve meter afstand te houden.

Uitzondering op de leeftijdscategorie is het 
voetgolfen. Dit is namelijk ook voor inwo-
ners tussen de 18 en 23 jaar. Het voetgolfen 
is ook voor deze leeftijdscategorie volgens 
de coronamaatregelen te organiseren. 



Let op: GGD vaccineert géén ouderen aan huis
We ontvangen berichten dat ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak 
maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij 
mensen thuis om te vaccineren.

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavacci-
natie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. 
Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.
Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij 
worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

Huisartsen
De GGD heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert 
te zijn op deze praktijken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke 
nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur).

Gemeentelijke belastingen
Deze maand 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 
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;
• Via de QR-code op de aanslag;
• Via Idealbetaling op de aanslag.

Wij gaan er vanuit 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 gemeentelijke be-
lastingen of betalingen? Belt u ons via 
0316-291 391 (kies 4 belastingen/WOZ en 
vervolgens 2 (belastingen en betalingen). 
Wij beantwoorden uw vragen graag.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van 
te voren even, het kost u niets. Samen kij-
ken 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 schakelen dat werkt op no-cu-
re-no-pay basis. We maken dit graag dui-
delijk 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 te voren 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.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Anemonenstraat 1 te Didam, 6942 WT; het aanleggen 

van een inrit (ontvangen 03-02-2021)
-  Eltenseweg 1 te Beek, 7037 CL; het plaatsen van een 

grondopstelling voor zonnepanelen (ontvangen 29-01-
2021)

-  Hooglandseweg 7 te Braamt, 7047 CN; het verhogen van 
de kap van de hooimijt en het plaatsen van zonnepane-
len op het terrein (ontvangen 29-01-2021)

-  Hooiberg 17 te Didam, 6942 MN; het maken van een ex-
tra oprit (ontvangen 28-01-2021)

-  Smallestraat 30 te Didam, 6942 HD; het verwijderen van 
een dragende muur tussen keuken en woonkamer (ont-
vangen 03-02-2021)

-  Steegseweg 26 te Beek, 7037 CM; het realiseren van een 
woongebouw met twee wooneenheden (ontvangen 28-
01-2021)

-  Zeddamseweg te ‘s-Heerenberg, kad.gem. ‘s-Heeren-
berg, sectie K nr. 1633, 7041: het plaatsen van een nieu-
we afrastering om de Joodse Begraafplaats (ontvangen 
03-02-2021)

-  Zuider Markweg 24 te Beek, 7037 CV; het aanleggen van 
een rijbak (ontvangen 03-02-2021)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Irisstraat 1 te Didam, 6942 WS; het verwijderen van as-

best (verzonden 02-02-2021)
-  Kerkhuisstraat 20 te Beek, 7037 DE; het verwijderen van 

asbest (verzonden 02-02-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag  
omgevingsvergunning
-  De Braak 2 te Didam, 6942 NG; het renoveren van de 

bestaande stal en overkapping alsmede gedeeltelijke 
herbouw van te slopen stal (verzonden 28-01-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het realiseren van 

een uitbouw aan de woonkamer (verzonden 29-01-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Steegseweg 20 in Beek, 7037 CM; het oprichten van een 

woonhuis (verzonden 04-02-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Zonnekroek 2 te Lengel, 7044 ED; het vergroten van 

de  woning en het oprichten van een bijgebouw (verzon-

den 02-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Don Rualaan 119  te ’s-Heerenberg, 7041 SL; het aanbou-

wen aan de zijkant woonhuis (verzonden 02-02-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Korenweg 5 A te Didam, 6942 PA; het uitbreiden van de 
bedrijfswoning (verzonden 29-01-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 Milieu
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 milieube-
heer voor de Zuider Markweg 13 te Beek
De melding betreft het actualiseren van bedrijfsgegevens.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Montferland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een 
kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Ne-
derland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
     
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
  1.  Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-

baar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming 
te mogen deelnemen.

  2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk 
op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

  3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen 
deelnemen.

  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 
B. MONDELINGE AANVRAAG
  1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 

maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling Publiekszaken van 
zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregis-
treerd.

  2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen 
deelnemen.

  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat 
stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u 
zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Afdeling Publiekszaken, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Montferland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een 
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
  1.  Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-

baar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden 

ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 febru-
ari 2021 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend 
door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer in het bui-
tenland aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.

  3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor 
de verkiezing geldt.

  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
  5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stem-

ming deel te nemen.
 
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
  1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregis-

treerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  2.  De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de 

kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
  3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezers-

pas aan de gemachtigde over.
  4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemach-

tigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stem-
bureau laten zien.

  5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan 
tot en met de dag van de stemming.

  6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, 
tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Afdeling Publiekszaken, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam



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.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Ontwerp-beschikking vergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, activiteit milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de volgende ontwerpbeschikking op de aanvraag 
van:

Truisweg 9 te Didam. De aanvraag betreft het uitbreiden 
in vleesvarkens en het voldoen aan het besluit emissie- 
arme huisvesting (verzonden 29-01-2021).

 De ontwerpbeschikking voorziet in het verlenen van de 
gevraagde vergunning.

Voor de voorgenomen wijzigingen is op 29 juli 2020 (ver-
zonden) een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Dit 
besluit maakt onderdeel uit van de aanvraag van deze 
omgevingsvergunning. Besloten is dat geen MER hoeft te 
worden opgesteld.

Inzage/zienswijzen: gedurende zes weken

 APV / Bijzondere wetten
Verleende exploitatie vergunning
-  Melkweg 2 te Beek, 7037 CN; Camping De Byvanck (ver-

zonden 25-01-2021) Rechtsmiddel: bezwaar


