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Veranderingen Hulp bij het Huishouden 
De gemeente Montferland vindt het belangrijk dat inwoners die zelf niet (meer) 
kunnen zorgen voor een schoon en leefbaar huis, moeten kunnen rekenen op on-
dersteuning vanuit de gemeente. Nu en in de toekomst. Omdat de kosten voor 
hulp bij het huishouden stijgen, moet er iets veranderen. Daarom maken we onze 
aanpak efficiënter. Uiteraard tegen dezelfde kwaliteit. 

Eén aanbieder
Per 1 april a.s. heeft de gemeente alleen 
nog met ZorgPlus een contract als aan-
bieder van hulp bij huishouden. Daarnaast 
heeft ZorgPlus onderaannemerschap af-
gesloten met GF Totaalzorg waar men ook 
voor kan kiezen. Voor veel gebruikers van 
hulp bij het huishouden betekent dit een  
verandering. Hun huidige aanbieder stopt 
en ZorgPlus neemt de taken over. 

Was- en strijkservice
Voor veel gebruikers verzorgt de hulp bij 
het huishouden momenteel de was. Per 1 

april verandert dit. ZorgPlus richt namelijk 
een was- en strijkservice in waardoor de 
hulp dit niet meer hoeft te doen. Iedereen 
die momenteel gebruik maakt van hulp bij 
het huishouden is hierover per brief geïn-
formeerd. We begrijpen dat men het span-
nend kan vinden om hun was aan anderen 
mee te geven. Daarom maken we goede 
afspraken met ZorgPlus zodat we zeker 
weten dat de was keurig en zorgvuldig ge-
beurt.

Meer informatie
Op onze website vindt u een lijst met 

veelgestelde vragen over de nieuwe 
was- en strijkservice. Staat uw vraag 
er niet tussen? Neem dan contact op 
met het Sociaal Team Montferland via  

sociaalteam@montferland.info of via 
(0316) 291374. Het Sociaal Team is bereik-
baar van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur. 

Klimaatveranderingen:  
wat kunnen we samen doen?
Het klimaat verandert en dat merken we al een paar jaar. We willen onze gemeen-
te leefbaar en veilig houden in de toekomst. Daarom wordt er op dit moment ge-
werkt aan een plan om de gemeente klimaatbestendig te maken. In dit plan krij-
gen ideeën en maatregelen die door bewoners en ondernemers zijn aangedragen 
een belangrijke plek. 

Het is goed om te beseffen dat het groot-
ste deel van het grondgebied binnen de ge-
meente in eigendom is van inwoners, on-
dernemers en andere partijen. Maar 33% is 
van de gemeente. Wanneer we dus samen 
aan de slag gaan, kunnen we de hele ge-
meente klimaatbestendiger maken.

Inwoners maken zich zorgen over kli-
maatverandering
Via een enquête en een online avond 
hebben inwoners van Montferland de ge-
meente laten weten wat ze merken van de 
klimaatverandering en wat zij belangrijk 
vinden. 
De belangrijkste conclusies zijn:
•  86% van de inwoners maakt zich zorgen 

over klimaatveranderingen. 
•  81% ervaart vooral het effect van droog-

te en hitte.
•  82% vindt ‘natuur en milieu’ de belang-

rijkste reden om in actie te komen.
•  72% vindt ‘prettiger wonen’ de belang-

rijkste reden om in actie te komen.
•  Bewoners vinden dat de gemeente voor-

al moet investeren in meer bomen, bre-
dere groenstroken en in afkoppelen van 
regenwater.

•  Bewoners willen graag dat de gemeente 
hun helpt met klimaatmaatregelen. Zo-
als het laten zien van voorbeelden, het 
geven van voorlichting, een financiële 
bijdrage of de regie nemen om met de 
hele buurt aan de slag te gaan.

Het is voor de gemeente erg belangrijk om 
te weten hoe inwoners denken over de kli-
maatveranderingen en de maatregelen. 
Als bedankje voor het invullen van de en-
quête zijn 20 regenmeters verloot onder 
de deelnemers. De winnaars hebben van 
wethouder Oscar van Leeuwen een mail 
ontvangen. De regenmeter wordt binnen-
kort bij hen thuis bezorgd.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Met de resultaten prioriteren we de kli-
maatknelpunten. We gebruiken het om 
de aanpak van klimaatverandering voor 
de komende jaren te bepalen. Dit wordt 
vastgelegd in het uitvoeringsplan klimaat-
adaptatie Montferland. Dit uitvoerings-
plan wordt nog voor de zomer aangeboden 
bij de gemeenteraad.

Op de website Weet van Water vind u 
veel informatie over klimaatverande-
ringen
De website van Weet van Water
(www.weetvanwater.nl) is gemaakt door 
Waterschap Rijn en IJssel. Maar hierop 
wordt ook samengewerkt met veel ge-
meenten in de regio waaronder de ge-
meente Montferland. U vindt op deze web-
site veel informatie en bijvoorbeeld tips 
over wat u in uw eigen tuin kunt doen.
Op deze website staat ook de link naar de 
klimaatatlas van Montferland. Klik daar 
eens op en bekijk wat u heel concreet in uw 
straat kunt verwachten bij hevige regenval, 
enorme droogte en hitte of als de dijken 
breken. Deze atlas geeft ons een kijkje in de 
toekomst en helpt ons ook om te bepalen 
waar we maatregelen moeten nemen.

Wethouder Oscar van Leeuwen feliciteert de 20 winnaars van een regenmeter

Enkele resultaten uit de enquête over klimaatverandering

www.montferland.info/hulp-bij-het-huishouden



De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 
2021: extra mogelijkheden om te stemmen 
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgen we 
ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar ex-
tra mogelijkheden om je stem uit te brengen. 

Vooral voor risicogroepen gaat in alle ge-
meenten een aantal stemlokalen al open 
op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen 
ook per brief stemmen. Heb je corona-

klachten? Dan kun je een andere kiezer 
machtigen om voor jou te stemmen. 
Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl 
of www.montferland.info/verkiezingen.

Start werkzaamheden Lieve Vrouweplein 
uitgesteld
Op maandag 15 februari zouden de werkzaamheden aan het nieuwe Lieve Vrou-
weplein van start gaan. In verband met de weersomstandigheden is de start van 
de werkzaamheden uitgesteld tot maandag 22 februari. Op woensdag 24 februari 
gaan de wegafsluitingen in. 
Meer informatie vindt u op www.montferland.info/centrumplan.



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.

Raadsvergadering
Politieke Avond Montferland 25 februari

Op 25 februari vanaf 19.00 uur wordt de Politieke Avond Montferland (PAM) digitaal 
gehouden. De Politieke Avond Montferland staat in het teken van beeldvorming (in-
formatie ophalen), oordeelsvorming (debat) en besluitvorming (raadsvergadering). 
In het vragenhalfuur kunnen raadsleden of fractievolgers vragen stellen aan het col-
lege van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen. De politieke avond 
is geheel digitaal te volgen: www.montferland.info/gemeenteraad.

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur  Vragenhalfuur en toelichting raadsbrief
19.35 uur tot 20.15 uur  Oordeelsvormend - Legalisatie wooneenheden 
 Kollenburgweg 4-6 Didam
20.20 uur tot 20.55 uur   Beeldvormend - Bekostiging gevelherstel Schouwburg 

Amphion

Digitale kleine zaal:
19.35 uur tot 20.15 uur  Beeldvormend – Regionaal Programma Werklocaties
20.20 uur tot 20.55 uur  Oordeelsvormend – Startnotitie visie ’s-Heerenberg-Oost

Digitale raadsvergadering vanaf 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
6.  Bespreekstukken
6.1  Speelterrein Rodingsveen ’s-Heerenberg (saneren bodem)
6.2  Verbindend kader sociaal domein
6.3  Vestigen Wvg Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2
6.4 Benoeming fractievolger
7. Moties zonder raadsvoorstel
8. Sluiting

Wilt u inspreken bij een digitale beeldvormende sessie? Dat kan via één van de vol-
gende opties:
1. Live inspreken via Zoom vanuit uw eigen huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3. U stuurt een opgenomen audiobestand in.
4. Live inspreken via Zoom in Gouden Handen in een aparte ruimte.

U wordt verzocht gebruik te maken van optie 1, 2 of 3 in verband met de aangescherp-
te coronaregels.

De sessies worden live uitgezonden via internet en blijven daarna beschikbaar om te 
kunnen raadplegen.

Heeft u vragen over het digitaal inspreken? 
Neem dan contact op met: griffie@montferland.info of via 0316-291378.
Op www.montferland.info/gemeenteraad vindt u de actuele agenda.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Dokter Ubachshof 30 te Zeddam, 7038 BZ; het plaatsen 

van een dakkapel serre (ontvangen 06-02-2021)
-  Eekhegstraat 12 te Didam, 6942 GB; het wijzigen van de 

gevelindeling en het wijzigen van de constructie (ont-
vangen 10-02-2021)

-  Sint Josephstraat 9 te Didam, 6942 JM; het uitbreiden 
van de woning (ontvangen 05-02-2021)

-  Terborgseweg 11 te Zeddam, 7038 EV; het plaatsen van 
een windmolen (ontvangen 08-02-2021)

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het realiseren van een schuur 
(ontvangen 05-02-2021)

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
-  Anemonenstraat 4 te Didam, 6942 WT; het verwijderen 

van asbest (verzonden 05-02-2021)
-  Prinses Beatrixstraat 75 te Didam, 6942 JK; het verwij-

deren van asbest (verzonden 08-02-2021)
-  Holtpasweg 5 te Beek, 7037 CP; het slopen van de schuur 

(verzonden 08-02-2021)
-  Koeleplekstraat 10 te Didam, 6942 CZ; het verwijderen 

van asbest (verzonden 08-02-2021)
-  Korenhorsterweg 8 te Lengel, 7044 AJ; het verwijderen 

van asbest (verzonden 08-02-2021)
-  Kornhorst 81, 82, 83, 84, 85  en 86 te ’s-Heerenberg, 7041 

HL; het verwijderen van asbest (verzonden 08-02-2021)
-  Ludgerusstraat 22 te Didam, 6942 CA; het verwijderen 

van asbest (verzonden 08-02-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het bouwen 

van twee veldschuren (verzonden 08-02-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Luijnhorststraat 13 en 13a te Didam, 6941 RD; het ver-
bouwen van de dubbele woning (verzonden 08-02-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Melkweg 2 te Beek, 7037 CN; het bouwen van 14 recre-
atiewoningen (verzonden 08-02-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het ombouwen 
van het pand naar appartementen (verzonden 05-02-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning
-  Bievankweg, Hengelderweg en Tatelaarweg te Didam, 

6941/6942; het plaatsen van 3 informatieborden bij de 
invalswegen (verzonden 09-02-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar  



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
Verleende omgevingsvergunning
-  Langestraat 25 te Braamt, 7047 AN; het oprichten van 

een vrijstaand woonhuis (verzonden 09-02-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Steegseweg 26a en 26b te Beek, 7037 CM; het realiseren 
van een woongebouw met twee wooneenheden (ver-
zonden 08-02-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wilhelminastraat 43a te Didam, 6942 BJ; het plaatsen 
van een dakunit (verzonden 08-02-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar.


