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Tientallen creatieve ideeën voor ledenbehoud na webinars 
De 5 webinars ‘Blijf je club trouw’ hebben tientallen nieuwe ideeën opgeleverd 
voor ledenbinding en -behoud in de Achterhoek. Meer dan 100 deelnemers - waar-
van 20 uit Montferland - volgden afgelopen week één van de webinars.   

Via de methode Creatief Denken gingen de 
deelnemers zelf aan de slag om ideeën te 
bedenken. Dus geen kant en klare adviezen 
van experts over ledenbinding en -behoud, 
maar eigen creativiteit gebruiken om sa-
men tot nieuwe inzichten te komen. Deze 
manier van werken leverde heel veel nieu-
we ideeën en inzichten op.    

Anders denken zorgt voor nieuwe 
inzichten
Onder leiding van de trainers van Start-
2Create maakten de aanwezigen kennis 
met een aantal oefeningen om anders te 
denken. De start was met de omgekeer-
de vraag: ‘Hoe jagen we onze leden weg?’ 
Binnen drie minuten stond er zo een hele 
pagina vol. En het bleek dat de deelnemers 
veel antwoorden toch ook wel in de prak-
tijk herkennen. Het interessante inzicht uit 
deze tool was dat als je leden wilt blijven 
binden je juist het tegenovergestelde van 
de antwoorden dient te doen. De omge-
keerde vraag leverde in korte tijd heel veel 
ideeën op.     
Vervolgens gingen de deelnemers aan de 
slag met andere creatieve werkvormen. 
Met de methode ‘Different Eye’ gingen 
ze via kenmerken van bekende personen 
(zoals Mickey Mouse, Albert Einstein en  
Jochem Myjer) op zoek naar activiteiten 
om leden te binden.  Omdat Jochem Myjer 
gek is op de natuur ontstond het idee voor 
een activiteit in de natuur met opdrachten 
en activiteiten voor de leden. Uiteraard 
krijgen de sponsoren van de vereniging ook 
een prominente plek in de wandeling.  
Ook Micky Mouse zorgde voor nieuwe in-
zichten. Zoals een sportevenement met 

een aansluitend themafeest na Corona, 
waar iedereen passende merchandise van 
de club ontvangt bij vertrek. Ook al is het 
karakter van Micky Mouse heel oud, in de 
verbeelding blijft hij altijd jong. Dit leidde 
tot het idee om jonge en oude leden samen 
te laten werken aan sportieve doelen.

Niks is onmogelijk
Bert Nijenhuis - voorzitter van gymnas-
tiekvereniging SV Margiet uit Didam kijkt 
enthousiast terug op de webinar: “Voor 
mij was de avond een bevestiging van hoe 
wij als club in het besturen staan. Ons uit-
gangspunt is dat niks onmogelijk is. Door 
het gebruik van verbeeldingskracht ont-
staan de mooiste ideeën.” 
Het mooiste idee van de avond vond Nijen-
huis de Tour du Sport. Een samenwerking 
tussen clubs om elkaar te versterken, maar 
ook om sporters met nieuwe sporten ken-
nis te laten maken. Nijenhuis vult aan: “Op 
Sportpark De Nevelhorst in Didam is met 
de Open Club De Nevelhorst een vergelijk-
baar initiatief ontstaan. Deze webinar is 
voor mij een bevestiging dat we op de goe-
de weg zijn.”
Ook Marianne Bouwman – met BodyPlus 
als ondernemer actief op het gebied van 
sport en voeding - kijkt met een goed ge-
voel terug op de webinar: “Als sportieve 
zelfstandig ondernemer kan ik tijdens deze 
lockdown helemaal geen lessen en activi-
teiten aanbieden voor mijn leden en klan-
ten. Dit kost mij veel energie. De webinar 
heeft mij weer positieve energie gegeven. 
Het gevoel van we zijn er bijna en ik moet 
gewoon nog even doorgaan.” De metho-
de van Creatief Denken was voor haar een 

goede spiegel: ‘Doordat ik als zelfstandig 
ondernemer alleen werk zijn de werkvor-
men voor mij minder relevant. Echter kwam 
ik er tijdens de sessie achter dat ‘out of de 
box’ denken voor mij toch niet zo makkelijk 
is als ik gedacht had’. Marianne geeft aan 
enkele goede ideeën opgepikt te hebben 
waar ze verder mee aan de slag gaat: “Zo 
ga ik het idee verder verkennen om leden 
thuis een klein aardigheidje aan te bieden 
om toch contact te hebben.”

Samenwerking in de Achterhoek
De webinar is een samenwerking tussen 
Achterhoek in Beweging, gemeenten en 
de buurtsportcoaches. Uit de Achterhoek-
se Verenigingsmonitor bleek namelijk dat 
70% van de clubs ondersteuning wenst op 
het gebied van ledenbinding en -behoud. 
Zeker in tijden van Corona is dit onderwerp 
actueler dan ooit. 

Ruth Mijnen – wethouder sport - kijkt terug 
op de webinars: “Ook nu is het belangrijk 
om onze sport, cultuur en gezelligheids-
aanbieders te blijven ondersteunen. Om-
dat het op fysieke wijze niet kan, bieden we 
deze ondersteuning digitaal aan. De uit-
komsten van de webinars zijn verrassend 
en de eerste reacties van deelnemers zijn 
erg positief. De deelnemers geven aan ook 
behoefte te hebben aan een vervolg. Daar 
gaan we verder mee aan de slag. ledenbin-
ding en -behoud is zowel voor, tijdens als 
na corona een erg belangrijk.”  
Mijnen benadrukt het belang van regionaal 
samenwerken vanuit Achterhoek in Bewe-
ging: “De uitdagingen voor clubs in de Ach-
terhoek zijn grotendeels vergelijkbaar. Die 
stoppen niet bij gemeentegrenzen. Door bij 
bepaalde thema’s de krachten te bunde-
len, kom je samen verder.”

Een deel van de deelnemers aan het webinar ‘Blijf je club trouw!’

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.



Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven regio Arnhem-Nijmegen 
Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vou-
chers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te 
starten of app te ontwikkelen. Vanaf 23 februari zijn er ook gratis webinars over de 
mogelijkheden en kansen in digitalisering. Hiermee ondersteunen de deelnemen-
de gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.

Door een krachtenbundeling van gemeen-
ten in de regio in het programma MKBDeal 
Sm@rt Together Regio Arnhem-Nijmegen 
zijn er vanaf 1 maart digitaliseringsvou-
chers beschikbaar voor het mkb met 1-50 
werknemers. Deze dekken 50% van de 
kosten (tot € 2500,-). De diensten moeten 
bij leveranciers in de regio Arnhem-Nijme-
gen worden afgenomen. Zo wordt er een 
intensieve samenwerking tussen mkb-on-
dernemers en digitaliseringsleveranciers 
gestimuleerd en krijgt de regionale econo-
mie een impuls. De regeling loopt per ge-

meente tot het budgetplafond is bereikt. 

Digitaliseringsbehoefte
De meeste mkb’ers beseffen, mede door 
de ontwikkelingen rondom COVID-19, dat 
digitalisering kansen met zich meebrengt 
voor groei en innovatie, maar hebben vaak 
niet het geld, de tijd en de kennis om deze 
daadwerkelijk te benutten. Om bedrijven 
hierin te ondersteunen worden er voor-
afgaand online informatiesessies aange-
boden waarin de mkb-ondernemer infor-
matie krijgt over het voucherprogramma, 

leveranciers en de digitaliseringsmogelijk-
heden. Op de website is tevens een uitge-
breide lijst van regionale digitaliseringsle-
veranciers te vinden.

Aanvragen en aanbieden
Op 23 februari starten de informatie-
ve webinars en vanaf 1 maart kunnen 
ondernemers een voucheraanvraag op 
de website indienen. Aanmelden voor 
de webinars, de randvoorwaarden voor 
de voucherregeling en (vanaf 1 maart) 
het aanvraagformulier zijn te vinden op 
https://smarttogether-arnhemnijmegen.nl. 
De uitvoering van het digitaliseringspro-
gramma is in handen van innovatieplat-
form @lifeport_mkb dat eerder voucher-
programma’s voor de gemeenten in het 
Rijk van Nijmegen uitvoerde. Een toet-
singscommissie met daarin onder andere 
IT-experts bekijkt of de aanvraag aan de 
volwaarden voldoet. 

MKB-deal Sm@rt Together voor 
regionale impuls
Een impuls geven aan digitalisering in 
het mkb, dat is het doel van de MKB-deal 
Arnhem – Nijmegen Sm@rt Together. Het 
ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat (EZK) heeft hiervoor een bedrag van 
400.000 euro toegekend. De totale inves-
tering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, 
dankzij een belangrijke financiële bijdrage 
van de regiogemeenten en de provincie 
Gelderland. De achttien gemeenten in de 
regio Arnhem – Nijmegen gaan de komen-
de drie jaar onder de noemer Sm@rt To-
gether samen met de provincie Gelderland 
en diverse belangen- en ondernemersver-
enigingen honderden midden- en kleinbe-
drijven in de regio helpen bij uiteenlopende 
vragen en investeringen rond digitalisering 
– van het opzetten van een webshop of so-
cial media campagne tot het ontwikkelen 
van afzetmarkten en verdienmodellen. 

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die 
hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. 
 
• maandag - vrijdag, 10:00 - 17:00 uur
• Bibiotheek Didam
• iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

Montferland

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Beekseweg 65 te Didam, 6942 NW; het verbouwen van 

een woonhuis (ontvangen 12-02-2021)
-  Doesburgseweg 2a te Didam, 6941 SJ; het realiseren van 

een erftoegangsweg (ontvangen 16-02-2021)
-  Kastanjelaan 17 te Stokkum, 7039 CE; het aanpassen 

van de woning t.b.v. zelfstandige inwoning (ontvangen 
17-02-2021)

-  Koningsweg 17 b te Didam, 6942 NV; het realiseren van 
een B&B in de kelder (ontvangen 18-02-2021)

-  Korensingel 19 te ’s-Heerenberg, 7041 JH; het verbouwen 
c.q. uitbreiden van een woonhuis (ontvangen 12-02-
2021)

-  Lengelseweg 92, 92a t/m 92e, Ulenpasweg 5 en Ulen-
pasweg 5a t/m 5f te ’s-Heerenberg, 7041; het gedeel-
telijk wijzigen van de verleende vergunning voor het 
verbouwen van de industriehal naar bedrijfsverzamel-
gebouw (ontvangen 11-02-2021)

-  Matjeskolk 13, 7037 DZ/Stirlingstraat 1, 7037 DG te Beek; 
het realiseren van een nieuwe productielijn voor poeder-
coaten (ontvangen 15-02-2021)

-  Molenpoortstraat 24 te ’s-Heerenberg, 7041 BG; het wij-
zigen van het gebruik van het bouwwerk (ontvangen 12-
02-2021)

-  Sint Martinusstraat 11 te Beek, 7037 AA; het wjizigen van 
functie van dienstverlening naar wonen (ontvangen 11-
02-2021)

-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het plaatsen 
van een kapschuur (ontvangen 14-02-2021)

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.

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

van twee wooneenheden (verzonden 18-02-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Veenseweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 VR; het verbouwen 
van de woning en boerderij tot woonboerderij (verzon-
den 16-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Melderstraat 22 te Didam, 6942 NM; het realiseren van 

een aanbouw met overkapping (verzonden 18-02-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Heuvelwijk 8 a te Braamt, 7047 CJ; het verbouwen van 

het woonhuis (verzonden 17-02-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Langestraat 21a en 21b te Braamt, 7047; het oprichten 
van een twee onder een kap woning (verzonden 16-02-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Matjeskolk 13, 7037 DZ/Stirlingstraat 1, 7037 DG te Beek; 
het realiseren van een nieuwe productielijn voor poeder-
coaten (verzonden 17-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Weigering omgevingsvergunning
-  Hengelderweg 8 te Didam, 6942 NC; het tijdelijk opslaan 

van goederen op het buitenterrein (verzonden 18-02-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  de Braak 2 te Didam, 6942 NG; het bouwen van een vrij-

staande woning (verzonden 16-02-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Fuukweg 1 te Didam, 6942 PN; een wijziging op een ver-
leende omgevingsvergunning voor het realiseren van 
een wagenberging (verzonden 16-02-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Meester Vermeulenstraat 10  te Beek, 7037 DX; het bou-
wen van een woonhuis (verzonden 16-02-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Steegseweg 20 in Beek, 7037 CM; het oprichten van een 
woonhuis (verzonden 17-02-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning voor de 
duur van 2,5 jaar
-  Hengelderweg te Didam, 6942 NB; het plaatsen van een 

tijdelijke viaduct in de A12 en een tijdelijke grondkerende 
wand 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
 Milieu

Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Baarleweg 8 te Didam.

Er worden ambtshalve maatwerkvoorschriften opgelegd 
voor het onderwerp geluid (verzonden 15 februari 2021).

Bezwaar: gedurende 6 weken na verzending besluit bij het 

college van burgemeester en wethouders van Montfer-
land, Postbus 47, 6940 BA, Didam.

Verzoek voorlopige voorziening: indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie  
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende melding is ingediend door:
Duratherm Nederland B.V. Uiterwaardenstraat 21, 8081HJ 
Elburg. De ingekomen melding heeft betrekking op loca-
tie: Slotlaan 80 te ’s-Heerenberg.

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


