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Al een jaar
Al bijna een jaar kunnen we elkaar niet meer ontmoeten zoals we dat gewend waren. 
Eerst konden we niet meer met ons allen samenkomen op feesten, bij evenementen 
of herdenkingen. Daarna kregen we te maken met steeds meer thuiswerken, een lock-
down en avondklok.

We zijn op afstand van elkaar komen te staan. In de letterlijke zin van het woord. Daar 
waar het fysiek toch kan, weten we elkaar te vinden om in een klein gezelschap stil 
te staan of het glas te heffen bij de waardevolle gebeurtenissen in ons leven. We ste-
ken een hand op, leggen die op onze borst of knikken elkaar toe. We noemen onze 
begroeting coronaproof. Soms lachen we erom, maar er is ook ongemak. Want liever 
strekken we onze armen uit, schudden we handen of omhelzen we elkaar. 

Hoe lang blijft corona ons leven bepalen? Ik kijk naar corona als een crisis waar we op 
enig moment uit gaan komen. Dat betekent dat we langzaam terug gaan naar een 
situatie van meer perspectief. 

Veel mensen zeggen dat corona onder ons zal blijven, net zoals de griep. We krijgen te 
maken met vaccinaties, nieuwe varianten en de risico’s die daar voor bepaalde groe-
pen bij horen. Maar we gaan ermee leren leven en ons leven op een andere manier 
inrichten. 

Hoe dan? Gaan we terug naar de situatie van voor corona? Ik verwacht niet dat we 
daar helemaal naar terugkeren. In de coronatijd hebben we ons een andere manier 
van leven en werken eigen gemaakt. We vinden het misschien best wel fijn om af en 
toe thuis te werken en niet meer in de auto of het openbaar vervoer te moeten stap-
pen om naar het werk te gaan. Misschien vinden we het ook wel prettig om elkaar af 
en toe te spreken via de beeldverbindingen in plaats van dat we moeten reizen om 
elkaar te ontmoeten. 

Tegelijkertijd denk ik dat we het meer gaan waarderen als we elkaar wel weer kunnen 
ontmoeten. Dat we weer gezelligheid kunnen ervaren en de huidhonger kunnen stil-
len. 

Het is best wel moeilijk in te schatten hoe het de komende tijd gaat. We willen zo 
graag licht aan het einde van de tunnel. Maar daar hoort wel omgaan met onzeker-
heid bij, want er is nog steeds veel onzeker. 

Herkent u zich hierin, of ziet u dat 
anders? Wat zijn uw wensen? 
Ik nodig u van harte uit om uw 
wensen, hoop of vrees met mij te 
delen. 

Burgemeester Peter de Baat

Aft rap nieuwe Lieve Vrouweplein
Prijsuitreiking kleurwedstrijd en lancering nieuwe animatie

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden aan het nieuwe Lieve Vrouweplein in 
Didam van start gegaan. Om dit te vieren was er afgelopen maand een kleurwed-
strijd, waar kinderen uit Didam en omstreken aan mee konden doen. Donderdag 
25 februari ontvingen de winnaars hun prijs. Ook lanceerde de gemeente een nieu-
we animatie van het toekomstige Lieve Vrouweplein.

 Joep (4), winnaar 0-4 jaar 

 Fenna (6), winnaar 5-8 jaar 

 Fleur (12), winnaar 9+

Iemand voordragen voor de 
Lintjesregen 2022? Doe dit op tijd!
Kent u iemand die iets bijzonders doet voor de samenleving en 
hiervoor best eens in het zonnetje gezet mag worden? Wellicht 
komt deze persoon in aanmerking voor een Koninklijke onder-
scheiding (of ‘lintje’) en kunt u hem of haar voordragen voor deze 
eervolle waardering tijdens de Lintjesregen in 2022. 

De Lintjesregen
Elk jaar regent het eind april lintjes. Op de 
laatste werkdag voor Koningsdag worden 
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt 
aan personen die plm. vijftien jaar of lan-
ger een waardevolle bijdrage leveren aan 
de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
een vrijwilliger bij een vereniging, stichting 
of zorginstelling of een mantelzorger. Ook 
iemand die in zijn betaalde baan buiten-

gewone prestaties ten 
goede van de samen-
leving levert, kan wor-
den onderscheiden. 

Dien de aanvraag op tijd in
Kent u iemand, woonachtig in de ge-
meente Montferland, die in aanmerking 
komt en wilt u deze persoon voordragen 
voor een Koninklijke Onderscheiding tij-

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
Uit ruim 70 ingezonden tekeningen zijn 
drie winnaars gekozen. Wethouder Oscar 
van Leeuwen overhandigde de prijzen bij 
de ingang van de Mariakerk, waar voor 
de gelegenheid buiten een huiskamer ge-
bouwd was. Het nieuwe Lieve Vrouweplein 
wordt tenslotte de huiskamer van Didam. 
Wethouder Oscar van Leeuwen: ‘Het was 
moeilijk kiezen uit al die mooie tekeningen, 
maar die van Joep, Fenna en Fleur vielen 
meteen op! Ik kijk er naar uit dat zij, en alle 
andere kinderen uit Didam en omstreken, 
straks op het nieuwe plein kunnen spelen 
met de bedriegertjes’.
Joep, Fenna en Fleur hebben met veel cre-
ativiteit en kleur laten zien hoe zij denken 
dat het nieuwe Lieve Vrouweplein eruit 
gaat zien. De tekeningen van alle deelne-
mers hangen de komende weken in de eta-
lage van Ros Sport Didam. 

Animatiefilm ontwerp
Ter gelegenheid van de start werkzaam-
heden aan het Lieve Vrouweplein, heeft 
gemeente Montferland een nieuwe 
animatievideo gelanceerd. 
Deze kunt u hier bekijken: 
https://youtu.be/L-FlXq4aTD8. 
Meer informatie over het Centrumplan 
Didam vindt u op 
www.montferland.info/centrumplan.

dens de lintjesregen 2022? Neem dan 
tijdig  contact op over de procedure met 
het kabinet van de burgemeester via 

j.vierwind@montferland.info of 0316-
291326.  Aanvragen dienen uiterlijk voor
1 juli 2021 te zijn ingediend.



Warmtenet Bloemenbuurt kan van start
Op 2 maart hebben de gemeente Montferland, Woningcorporatie Plavei, Energie-
leverancier de Graeflander en infra-specialist Firan de handtekeningen gezet on-
der de plannen voor een warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam. De materialen 
kunnen nu worden ingekocht en de aannemers gecontracteerd. In mei starten de 
werkzaamheden in de buurt. Honderden woningen maken straks de overstap naar 
een duurzame en aardgasvrije warmtevoorziening.

In februari 2021 hebben Firan en de ge-
meente Montferland samen Warmte-
netwerk Didam B.V. (WND) opgericht. De 
organisatie is verantwoordelijk voor de 
aanleg, de exploitatie en het beheer van 
het toekomstige warmtenetwerk in Di-
dam en voor de aanleg van een modulair 
warmtesysteem voor huurwoningen van 
woningcorporatie Plavei de Bloemenbuurt. 

“In de Bloemenbuurt worden woningen ge-
renoveerd en staat een vernieuwing van de 
openbare ruimte op stapel. Samen met de 
woningcorporatie maken we gebruik van 
het momentum om de wijk ook aardgasvrij 
en duurzaam te maken”, aldus wethouder 

Walter Gerritsen. Uit onderzoek is een mo-
dulair warmtesysteem als meest betrouw-
bare en betaalbare optie naar voren geko-
men. Een modulair systeem maakt wijken 
stapsgewijs aardgasvrij en is vervolgens 
door te ontwikkelen tot een open warmte-
net voor meer wijken in Didam.

Open warmtenetten als schakel
Warmtenetwerk Didam werkt samen met 
De Graeflander, die zorgt voor de levering 
en facturatie van de warmte aan de afne-
mers. Ook woningcorporatie Plavei, eige-
naar van de woningen die als eerste aan 
het warmtenet worden aangesloten, is 
een belangrijke partner. Het gedeelde uit-

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

gangspunt is een open warmte-infrastruc-
tuur, die toegankelijk is voor verschillende 
bronnen, leveranciers en afnemers. André 
Meijer, directeur van Firan: “We laten in 
Didam weer eens zien dat open warmte-
netten een cruciale schakel zijn in de lokale 
warmtetransitie.”   

Overeenkomsten ondertekend
De vier betrokken partijen hebben vandaag 
de benodigde overeenkomsten getekend 
en nu kan begonnen worden met de reali-
satie van het warmtenet en de aansluiting 

van de huurders van Plavei. 

Duurzame warmte voor huur- en koop-
woningen
Aan het warmtenet worden in eerste in-
stantie 222 woningen van Plavei in de 
Bloemenbuurt aangesloten. Later ont-
vangen particuliere woningen een aanbod 
voor aansluiting op het modulair warm-
tesysteem. De gemeente verkent de mo-
gelijkheden om een (rijks)subsidie aan 
te vragen voor deze uitbreiding van het 
warmtenet.

Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK)
Ben je ondernemer/zzp’er, in loondienst, werkzoekende of ontvang je een uitke-
ring en heb je financiële problemen door de coronamaatregelen? En kun je daar-
door noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijde-
lijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) misschien helpen.

De TONK is bedoeld voor huishoudens die 
als gevolg van het coronavirus te maken 
hebben met een terugval in hun inkomen 
en daardoor noodzakelijke woonkosten 
niet meer kunnen voldoen. Het maakt niet 
uit of je in loondienst bent, een onderne-
mer bent of dat je een uitkering ontvangt.

Ben je een zelfstandig ondernemer en heb 
je door de coronamaatregelen opdrachten 
zien verdwijnen? Dan kun je ook recht heb-
ben op deze TONK-uitkering. De TONK kan 
een aanvulling zijn op de TOZO (Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig Onder-

nemers) als daarmee het inkomen onvol-
doende is.
De voorwaarden om ondersteuning te 
krijgen bij het betalen van de woonlasten 
kunt u vinden op  www.montferland.info. 
U kunt op deze website ook een aanvraag 
indienen. 

Contante betaling in AVAN taxi niet meer 
mogelijk
Met contant geld betalen voor een taxirit bij Avan kan niet meer. Dit is veiliger van-
wege Corona. Ook vinden we het veiliger voor onze chauffeurs als zij geen contant 
geld bij zich hebben. Tenslotte kosten contante betaling in de taxi en de adminis-
tratieve handelingen veel tijd. 

Hoe kunt u wel betalen:
-  In de taxi kunt u enkel nog met PIN be-

talen. 
-  U kunt ook met automatische incasso 

betalen. Hiervoor kunt u een incasso-
formulier invullen en versturen naar het 
(e-mail)adres dat op het formulier ver-
meld staat. Daarmee machtigt u het 
callcenter voor het afschrijven van de rit-
bijdrage. Dit formulier kunt u downloaden 
van de website www.avan-vervoer.nl of 
opvragen via de klantenservice: 0900 - 
463 65 26(2,8 cent per minuut + 9,5 cent 
starttarief + gebruikelijke belkosten). 

Indien u niet gereden heeft, worden er die 
maand natuurlijk ook geen kosten afge-
schreven. Wanneer u niet meer via auto-
matische incasso wilt rijden, geeft u dat 
schriftelijk door aan het callcenter.

Wat als u niet via PIN of automatisch 
incasso kan betalen:
Heeft u geen PIN-pas bij u en heeft u 
geen automatische incasso ingeregeld? 
Dan kunt u helaas niet met AVAN reizen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.avan-vervoer.nl. 

Achterhoekse Bespaaractie gestart in de gemeente Montferland
De meeste huizen in de gemeente Montferland, die gebouwd zijn vóór 1985 zijn 
niet goed of beperkt geïsoleerd. Door dak, muren, ramen of vloeren te isoleren be-
sparen huisbezitters de nodige kosten en wordt kou of vocht in huis voorkomen. 
Een goede spouwmuurisolatie kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er zo’n 20-40% 
bespaart wordt op de terugkerende, maandelijkse energielasten. 

Inmiddels is de Achterhoekse Bespaaractie 
gestart in de gemeente Montferland. Wo-
ningeigenaren met een woning gebouwd 
voor 1985, zullen de komende weken, een 
oproep van wethouder Van Halteren per 
brief ontvangen. 
Agem Energieloket voert deze actie na-
mens de Achterhoekse gemeenten uit, 
waarbij Susteen zorgt voor de coördinatie 

van advies, offerteaanvraag en de uitvoe-
ring bij lokale, Achterhoekse partijen.

Aanmelden
Inwoners van gemeente Montferland 
die nu al aan de slag willen gaan met 
de verduurzaming van de eigen woning 
kunnen zich nu ook al aanmelden via 
www.agem.n/bespaaractie.



Bekendmaking
Online informatiebijeenkomsten RegioExpres 
8, 10 en 15 maart 2021

Provincie Gelderland werkt aan een beter bereikbaar Gelderland.
De provincie, ProRail, gemeenten Montferland en Doetinchem en de 
regionale vervoerders verkennen de komst van de RegioExpres. 
De RegioExpres is een extra trein die tussen Winterswijk en Doetinchem 
op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein zonder tussenstops door 
te rijden naar station Arnhem Centraal. Kortere reistijden, betere 
 overstapmogelijkheden van en naar de Randstad en meer zitplaatsen 
dragen bij aan een betere woon-, werk-, en leefomgeving voor de regio’s 
de Liemers en de Achterhoek. Voor de RegioExpres is spoorverdubbeling 
tussen stations Didam en Doetinchem de Huet nodig. 

Doe mee en denk mee. Uw mening is belangrijk!
Inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, 
we nodigen iedereen uit om vragen te stellen en te reageren op het 
project en de plannen, om oplossingen aan te dragen en zijn of haar 
belang in te brengen. Want met inspraak en lokale kennis kunnen 
we betere plannen maken.

Online informatiebijeenkomsten
Aan de hand van thema’s en interactieve overzichtskaarten krijgt u 
inzicht in de ontvangen inspraakreacties en lichten we onze voorlopige 
antwoorden toe. We gaan in op de situaties bij overwegen, de 
stationsomgevingen van Wehl en Doetinchem de Huet en we geven 
een doorkijk naar eind 2021 en verder.

• Wehl, maandag 8 maart 2021, 19:30-20:30 uur
• Gemeente Montferland, woensdag 10 maart 2021, 19:00-20:00 uur
• Gemeente Doetinchem, maandag 15 maart 2021, 19:00-20:00 uur

Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u vragen stellen, 
reacties geven en in gesprek met medewerkers van de provincie, 
ProRail en de gemeenten. 

Deelnemen en meer informatie
De online informatiebijeenkomsten verlopen via Microsoft Teams. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie en hoe u eenvoudig kunt deelnemen 
op https://regioexpres.gelderland.nl/bijeenkomsten
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Aanpassingen dienstregeling Arriva Achterhoek/Rivierenland en Vechtdallijnen  
vanwege versoepeling coronamaatregelen 
Deze week is bekend gemaakt dat er een versoepeling plaatsvindt van enkele coro-
namaatregelen. Arriva beweegt daarin mee. Zo gaat de dienstregeling voor de bus-
sen in de Achterhoek en Rivierenland weer terug naar een normale dienstregeling. 
Ook gaan de scholierenlijnen grotendeels weer starten in verband met de opening 
van de scholen. Alleen scholierenlijn 665 in Rivierenland wordt nog niet gereden.

Bus
De bussen van Arriva in de Achterhoek en 
Rivierenland rijden vanaf 1 maart de nor-
male dienstregeling. Bijna alle scholieren-
lijnen gaan weer starten vanaf 1 maart. Al-
leen scholierenlijn 665 in Rivierenland rijdt 
nog niet. Zie de reisplanner voor exacte 
vertrektijden.

Trein
Op de Vechtdallijnen blijft de huidige 
dienstregeling gelden, dat betekent dat 
er twee keer per uur een trein rijdt. In de 
reisplanner van Arriva staan de exacte 
vertrektijden. Let op: de spitsritten starten 
voorlopig nog niet op. Kijkend naar het rei-
zigersaanbod wordt besloten wanneer de 
spitsritten wel van start gaan. In Achter-
hoek/Rivierenland blijft de treindienstre-
geling ongewijzigd. 

Buurtbus
De meeste buurtbussen in de Achterhoek 
en Rivierenland gaan weer rijden vanaf 
8 maart 2021. Alle 30 buurtbussen zijn 
inmiddels conform de coronarichtlijnen 
voorzien van een kuchscherm, speciale ex-
tra ventilatie en een extra filter. Een aantal 
buutbusverenigingen starten nog niet op. 

Zij nemen later een besluit wanneer weer 
te gaan rijden. Het gaat daarbij om de lij-
nen 267 (Maasdriel), 268 (Zaltbommel), 
260, 261 en 262 (West-Betuwe) en in de 
Achterhoek lijn 195 en 197. Als alternatief 
is voor bovenstaande lijnen een belbus be-
schikbaar. Op www.arriva.nl/coronavirus 
staat hoe het reserveren van een belbus 
werkt in Gelderland.

Reis alleen als dat noodzakelijk is 
De overheid roept iedereen op om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op 
pad te gaan. Dit betekent dat deze oproep 
ook geldt voor het openbaar vervoer. Het 
ov blijft wel beschikbaar voor noodzake-
lijke reizen. Arriva voelt, net als de andere 
vervoerbedrijven, de verantwoordelijkheid 
om reizigers naar hun bestemmingen te 
blijven brengen. Arriva doet een dringend 
beroep op reizigers om de eigen verant-
woordelijkheid te nemen in de keuze of de 
reis wel of niet noodzakelijk is. 

De geldende richtlijnen zijn de volgende: 
1.  Draag een mondkapje: in alle voertuigen 

is dat verplicht. Ook op perrons en bij 
haltes is het dragen van een mondkapje 
verplicht; 

2. Reis alleen als het echt nodig is;
3.  Reis niet als u verkoudheidsklachten 

heeft;
4. Geef elkaar de ruimte. 

Maatwerk continu mogelijk 
Arriva heeft in de aangepaste dienstrege-
ling rekening gehouden met de gewijzig-
de reizigersaantallen. Arriva monitort die 

aantallen continu en past de dienstrege-
ling aan indien nodig. Zo kan Arriva steeds 
een goede, op maat gemaakte, dienstre-
geling blijven bieden aan de reizigers. De 
meest actuele dienstregeling vindt de rei-
ziger terug in de reisplanners en is in zijn 
geheel ook te bekijken op de website van 
Arriva.

Politieke avond Montferland
11 maart
Op 11 maart vanaf 19.00 uur wordt de Po-
litieke Avond Montferland digitaal gehou-
den.
De Politieke Avond Montferland staat in 
het teken van beeldvorming (informatie 
ophalen), oordeelsvorming (debat) en 
besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over 
actuele onderwerpen. De politieke avond 
is geheel digitaal te volgen: www.montfer-
land.info/gemeenteraad

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur 
19.35 uur tot 20.05 uur Beeldvormend - 
Raadsvoorstel Wet inburgering
20.10 uur tot 20.50 uur Beeldvormend – 
Dorpsvisie projectplan verbouwing Gilde-
huis Beek/Loerbeek

Digitale kleine zaal:
19.35 uur tot 20.05 uur Beeldvormend – 
Wijzigingsverordening Algemene plaatse-
lijke verordening Montferland 2021
20.10 uur tot 20.50 uur Beeldvormend– 
Startnotitie beleidsplan schuldhulpverle-
ning 2020-2024

Digitale raadsvergadering vanaf 
21.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen Agenda

3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1   Raadsvoorstel Bekostiging gevelher-

stel Schouwburg Amphion
5.2   Raadsvoorstel Regionaal programma 

werklocaties
6  Bespreekstukken
6.1  Reglement van orde van de raad van 

Montferland 2021
7 Moties zonder raadsvoorstel
8.  Sluiting

Wilt u inspreken bij een digitale beeldvor-
mende sessie? Dat kan via één van de vol-
gende opties:
1.  Live inspreken via Zoom vanuit uw ei-

gen huis.
2. U stuurt uw inspreekbijdrage in.
3.  U stuurt een opgenomen audiobe-

stand in.
4.  Live inspreken via Zoom in Gouden 

Handen in een aparte ruimte.

U wordt nadrukkelijk verzocht gebruik te 
maken van optie 1, 2 of 3. 

De sessies worden live uitgezonden via in-
ternet 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 
-  Bloemenbuurt te Didam, 6942; het kappen van bomen 

(ontvangen 01-03-2021)
-  Garstestuk 2 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het plaatsen 

van een overkapping en veranda (ontvangen 01-03-
2021)

-  Grote Huilakker te Didam, 6942; het oprichten van een 
woning (ontvangen 04-03-2021)

-  Het Veld 2 te Stokkum, 7039 CZ; het plaatsen van een 
carport (ontvangen 01-03-2021)

-  Heuvelstraat 1a te Stokkum, 7039 AE; het plaatsen van 
een schutting (ontvangen 26-02-2021)

-  Langestraat 33 te Braamt, 7047 CE; het uitbreiden van 
de woning en renoveren en gedeeltelijk uitbreiden van 
schuren (ontvangen 02-03-2021)

-  Pakopseweg 16 te Didam, 6942 NP; het wijzigen van 
de voorgevel van de woonboerderij (ontvangen 01-03-
2021)

-  Tatelaarweg nabij 19 te Didam, 6942; het plaatsen van 
een veldopstelling voor 320 zonnepanelen (ontvangen 
25-02-2021)

-  Valkstraat 18 te Didam, 6942 KR; het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 
02-03-2021)

-  Zeddamseweg 74b te ’s-Heerenberg, 7041 CS; het wijzi-
gen van de gevelopeningen in de voorgevel en het aan-
brengen van gevelisolatie (ontvangen 02-03-2021)

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
-  Constantinusstraat 1 a te Stokkum, 7039 AS; het slopen 

van het schoolgebouw en verwijderen van asbest (ver-
zonden 01-03-2021)

-  Ralandstraat 26 te Didam, 6942 DG; het verwijderen 
van asbest (verzonden 01-03-2021)

-  Ravenstraat 9a te Didam, 6942 NJ; het slopen van twee 
schuren (verzonden 03-03-2021)

-  Schoolstraat 5-1 t/m 5-41 te Didam, 6942 AJ; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 26-02-2021)

-  Steegseweg 28 te Beek, 7037 CM; het verwijderen van 
asbest (verzonden 01-03-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het nieuw 

bouwen van appartementen (verzonden 04-03-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Ulenpasweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het vervan-
gen van de bestaande telecommast (verzonden 02-03-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Dahliastraat 8 te Didam, 6942 VV; het plaatsen van 

een dakkapel (verzonden 04-03-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  de Eik 43 te Didam, 6941 XB; het plaatsen van een 
dakkapel voor -en achterdak (verzonden 01-03-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Doetinchemseweg 39 te Wijnbergen, 7048 AP; het 
uitbreiden van de woning (verzonden 02-03-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken 
Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeurs-
recht gemeenten Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2 
te ‘s-Heerenberg/Azewijn, Montferland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de 
gemeente Montferland op 25 februari 2021 op grond van 
het bepaalde in artikel 5 van de Wvg, heeft besloten om 
gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn ge-
legen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “Bedrij-
venterrein DocksNLD Fase 2” te Montferland. Dit gebied 
ligt globaal ten noorden van het bestaande bedrijventer-
rein DocksNLD, tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en 
Wethouder Brandtsweg. Het besluit treedt in werking op 
27 februari 2021 (één dag na publicatie in de Nederlandse 
Staatscourant van 26 februari 2021).

Ter inzage
Het besluit van de raad en verdere bijbehorende bijlagen, 
bevattende een lijst met daarop de kadastrale aanduiding 
van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte 
van elk van de in de aanwijzing opgenomen percelen, 
evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden 
van de daarop rustende beperkte rechten en een kaart 
met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming 
en overige relevante gegevens, ligt vanaf 27 februari 2021 
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis aan 
de Bergvredestraat 10, 6942 GK te Didam.

Gevolgen
De aanwijzing van gronden waarop het voorkeursrecht 
van toepassing is houdt in dat eigenaren en andere recht-
hebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die 
gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten 
wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente 
Montferland te koop moet aanbieden. De eigenaren en 
de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één 
dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht 
over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. De 
vestiging van het voorkeursrecht geldt voor een termijn 
van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit, 
en wordt van rechtswege verlengd indien binnen deze ter-
mijn een bestemmingsplan, inpassingsplan of structuur-
visie wordt vastgesteld.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, 
ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in 
de Nederlandse Staatscourant van 26 februari 2021, bij 
de raad van de gemeente Montferland tegen voormeld 
besluit een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden 
die reeds bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Mont-
ferland d.d. 1 december 2020 hoeven niet opnieuw een 
bezwaarschrift in te dienen omdat dit bezwaarschrift 
mede wordt geacht te zijn gericht tegen het besluit van de 
gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan de raad van de gemeente Montferland, Postbus 47, 
6940 BA Didam. Degene die een bezwaarschrift heeft in-
gediend en tevens van mening is dat spoed is vereist, kan 
een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) vragen aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afde-
ling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het 
indienen van bezwaar of voorlopige voorziening schorst 
de werking van de aanwijzing niet.

 Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Ludgerus-
straat 47 te Didam.

Inzage en informatie: 09-03-2021 tot en met 20-04-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het instellen van een parkeerverbod op de Noorder Mark-
weg, Spoelweg en Broekweg door middel van het plaat-
sen van verkeersbord E1 – parkeerverbod – van bijlage 
I van het RVV-1990, aan beide zijden van de straat in te 
stellen.
Inzage en informatie: 02-03-2021 tot en met 13-04-2021. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u raadplegen op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Sociale Raad Montferland
Besloten vergadering maart 2021

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen  februari 2021
4. Actielijst 
5.  Ingekomen stukken / uitgaande brieven
6. Stand van zaken wasvoorziening
7. Verslag bijeenkomst 18 februari
8.  Uitvoering gemeentelijke bijstand /  reïntegratieplan
9. Rondvraag & Sluiting



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
 APV / Bijzondere wetten

Ontheffing stookverbod
Vinkwijk 2a te Zeddam, 7038 EM.
Locatie :  Vinkwijk 2a te Zeddam, kadastraal be-

kend gemeente BER02, Sectieletter C, 
perceelnummer, 1985

Datum :  1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021.

Verzonden     : 02-03-2021
Rechtsmiddel  : bezwaar

Verleende drank- en horecawetvergunning
Handelsnaam  : Hotel ’t Heuveltje
Locatie           : St. Jansgildestraat 27, Beek
Verzonden      : 03-03-2021 
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.



Twe e d e Ka m e r ve r k i e z i n ge n  2 0 2 1
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coro-
natijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. U heeft 
uw stempas op woensdag 3 maart ontvangen. Met die stempas en een geldig 
identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een stemlo-
kaal. In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.

Wat hebt u nodig?
Om overal in Montferland te kunnen stem-
men op de dag van de verkiezingen heeft u 
een stempas ontvangen. De stempas toont 
aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. 
Zonder de stempas kunt u uw stem niet 
uitbrengen. Het is daarom van groot be-
lang dat u de stempas niet vergeet mee 
te nemen. Neem bij het stemmen naast 
uw stempas ook een geldig identiteitsbe-
wijs mee. Dit zijn: een paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart uit Nederland. Dit mag 
maximaal 5 jaar zijn verlopen. U kunt dus 
gebruikmaken van een identiteitsbewijs 
waarop staat ‘geldig tot 18 maart 2016’ of 
later.

Mijn identiteitsbewijs voldoet niet aan 
de hierboven genoemde eisen
Voldoet uw identiteitsbewijs niet aan de 
hierboven genoemde eisen? Vraag dan op 
tijd een nieuw identiteitsbewijs aan. Het 
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs 
duurt vijf werkdagen. Bent u uw identiteits-
bewijs kwijt? Dan kan aanvragen langer 
dan vijf werkdagen duren. Neem voor meer 
informatie contact op met de gemeente of 
kijk op www.montferland.info.

Stempas kwijt, wat nu?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent 
u uw stempas kwijt? Kom dan even langs 
het gemeentehuis, u kunt bij de afdeling 
Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Dat kan via de telefoon of aan 
de balie (alleen in Didam). Doe dit op zijn 
laatst vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur. 
Bekijk onze contactgegevens voor de ope-
ningstijden of maak een afspraak.
U kunt een stempas ook online via  
www.montferland.info/verkiezingen aan-
vragen. Deze aanvraag moet uiterlijk vrij-
dag 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de 
gemeente zijn ontvangen. Uw identiteit 
moet goed en veilig vastgesteld kunnen 
worden. Daarom heeft u een DigiD (digita-
le identiteitscode) nodig.
Heeft u uw ‘oude’ stempas weer gevonden, 

dan kunt u daarmee niet meer stemmen. 
Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Het aanvragen van een kiezerspas
Met een kiezerspas kunt u in een andere 
gemeente stemmen. Het aanvragen van 
een kiezerspas kan op 3 verschillende ma-
nieren: mondeling, schriftelijk en online. 
Het mondeling aanvragen van kiezerspas-
sen kan uiterlijk tot vrijdag 12 maart 2021 
tot 17.00 uur. Vergeet niet uw stempas mee 
te nemen. Een kiezerspas aanvragen kan 
alleen in het gemeentehuis in Didam. 
Wilt u de kiezerspas schriftelijk aanvragen? 
U kunt dan het aanvraagformulier uitprin-
ten, invullen en opsturen. De schriftelijke 
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 
2021 17.00 uur door de gemeente zijn ont-
vangen. Vergeet niet uw stempas mee te 
sturen. U ontvangt daarna de kiezerspas 
per post. 
U kunt de aanvraag ook online invul-
len met uw DigiD. Dit kunt u doen via  
www.monterferland.info/verkiezingen 
Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 
maart 2021 17.00 uur door de gemeente 
zijn ontvangen.
Uw identiteit moet goed en veilig vastge-
steld kunnen worden. Daarom heeft u een 
DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Iemand machtigen?
Kunt u niet zelf stemmen? Laat u stem niet 
verloren gaan. Laat iemand anders voor u 
stemmen. U geeft hiervoor toestemming 
met een volmacht. Er zijn 2 mogelijkheden:

Onderhandse volmacht
•  U vult het volmachtbewijs aan de ach-

terkant van uw stempas helemaal in;
•  U geeft de stempas én een kopie van uw 

geldige legitimatiebewijs aan iemand 
die u vertrouwt;

•  U en deze persoon, zetten allebei een 
handtekening op het volmachtbewijs 
(dit is de achterkant van de stempas).

Let op: uw legitimatiebewijs is een iden-
titeitskaart, paspoort, rijbewijs. Dit mag 

maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
U kunt nog tot op 17 maart 2021, de dag 
van de verkiezingen op deze manier een 
volmacht afgeven.

Schriftelijke volmacht
Online aanvragen
U kunt het online aanvraagformulier in-
vullen met uw DigiD, deze is te vinden op 
www.montferland.info/verkiezingen. 
U kunt de gemachtigde ook met DigiD 
laten inloggen of u voegt de schriftelijke 
machtiging digitaal toe. Deze aanvraag 
moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de 
gemeente zijn ontvangen.
Uw identiteit moet goed en veilig vastge-
steld kunnen worden. Daarom heeft u een 
DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Kom langs
U kunt ook het formulier in het gemeen-
tehuis in Didam ophalen. Handig als u het 
direct invult en inlevert. Zie contact voor de 
openingstijden, of maak een afspraak.
Wat moet u meenemen?
• Uw legitimatiebewijs;
•  Uw stempas. Dit kan tot en met 12 maart 

2021 17.00 uur.

Schriftelijk aanvragen
Print het aanvraagformulier ‘schriftelijke 
volmacht’ en stuur het op.
Dit moet u meesturen:
•  Een kopie van uw geldige identiteitsbe-

wijs;
• Uw stempas
Uw aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 
voor 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Briefstemmen kiezers van 70+
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen stem-
men per brief via de post. Ook kunnen zij 
van 10 tot en met 17 maart hun stembiljet, 
in een gesloten envelop, afgeven bij een 
afgiftepunt voor briefstemmen. De 2 afgif-
tepunten zijn van woensdag 10 tot en met 
dinsdag 16 maart 2021 op werkdagen open 
van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Op woensdag 17 maart zijn ze open van 
07.30 uur tot 21.00 uur.

De vooropening van de briefstemmen die 
van 10 t/m 15 maart zijn ingeleverd, vindt 
plaats 16 maart in het gemeentehuis in 
Didam van 07.30 tot 12.00 uur. De telling 
hiervan zal op 17 maart van 07.30 uur tot 
12.00 uur plaatsvinden.

De vooropening van de briefstemmen van 
16 en 17 maart en de telling vindt eveneens 
plaats in het gemeentehuis in Didam op 17 
maart vanaf 07.30 uur.

Dit zijn de afgiftepunten:
•  Gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te 
 Didam;                         
•  Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 

’s-Heerenberg.        

Hoe u kunt stemmen als u 70 jaar of ou-
der bent?
Een aantal opties:
•  U gaat zelf naar een stembureau om 

daar in persoon te stemmen;
•  U geeft iemand anders toestemming om 

voor u te gaan stemmen. Dit heet mach-
tigen;

•  U doet de envelop met daarin het inge-
vulde briefstembiljet zelf in een brieven-
bus. De oranje PostNL brievenbus;

•  U geeft de briefstembescheiden (enve-
lop met briefstembiljet) af bij een afgif-
telocatie.

Wat ontvangt u thuis?
Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw 
stempluspas ontvangen. 

Let op: heeft u uw stempluspas niet ont-
vangen of bent u deze kwijt? Vraag dan 
voor vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervan-
gende stempluspas bij ons aan. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 
maart ontvangt u de documenten waar-
mee u per brief kunt stemmen:
• het briefstembiljet;
•  een envelop met de tekst ‘briefstembil-

jet’;
• de retourenvelop;
• een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog 
niet alle documenten ontvangen? Neem 
dan contact met ons op.

Wat moet u doen?
Stap 1 - Maak op het briefstembiljet uw keu-
ze:
Dit mag met elke kleur. Doe alléén het 
briefstembiljet in de envelop met de tekst 
‘briefstembiljet’. 
Plak de envelop dicht.

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas erbij, die u 
eerder ontving:
Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3 - Stop in de retourenvelop:
•  De dichtgeplakte envelop met uw brief-

stembiljet;
• De stempluspas;
•  Plak de retourenvelop dicht. Een postze-

gel is niet nodig.

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem voor woens-
dag 17 maart 21.00 uur aankomt:
Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 
17.00 uur op de post. Óf lever deze in bij een 
afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werk-
dagen open van woensdag 10 maart tot en 
met dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 
uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 
21.00 uur. 

Voorkom fouten!
Het is belangrijk dat u bovenstaande stap-
pen juist uitvoert. 

Dan wordt uw stem meegeteld. Dus:
• Vergeet uw stempluspas niet;
• Vergeet uw briefstembiljet niet;
•  Doe uw stempluspas niet in de brief-

stembiljetenvelop;
•  Gebruik de voorgeadresseerde retouren-

velop om de briefstem op te sturen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u bellen met 0800-1351 (dage-
lijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). 
Meer informatie is te vinden op www.el-
kestemtelt.nl of www.montferland.info/
verkiezingen . Daar vindt u ook een instruc-
tiefilmpje. Behoefte aan duidelijke uitleg? 
Dit vindt u op www.hoewerktstemmen.nl.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt 
u in 2 stembureaus vervroegd stemmen. Zo 
spreiden we mogelijke drukte. 

Deze stembureaus zijn geopend van 07.30 
tot 21.00 uur:
-  Gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Di-

dam
-  Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 

’s-Heerenberg

Telling van de stemmen van 15 en 16 
maart
Op 17 maart worden de stemmen van 15 en 
16 maart als volgt geteld:
Van 07.30-12.00 uur: telling stemmen 15 
maart.
Van 13.00-17.30 uur: telling stemmen 16 
maart.

Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u in onze 
gemeente stemmen in één van deze 21 
stembureaus. Alle 21 stembureaus zijn op 
17 maart 2021 open van 07.30 tot 21.00 uur.

Locatie Adres
Mariakerk Lieve Vrouweplein 13 te Didam
Albertusgebouw Raadhuisstraat 3 te Didam
DSV Relax Lupinenstraat 9 te Didam
Albert Schweitzerschool Lupinenstraat 13 te Didam
Café-restaurant Uniek Spoorstraat 31 te Didam
Liemers College Dijksestraat 12 te Didam
Gemeentehuis Bergvredestraat 10 te Didam
Verenigingsgebouw de Zomp Wehlseweg 42 te Loil
Verenigingsgebouw de Meikever Smallestraat 42 te  Nieuw-Dijk
Gouden Handen Emmerikseweg 17, ’s-Heerenberg
Het Willem van den Berghcentrum Willem van den Berghstraat 1 

te ’s-Heerenberg
Laco Sportcentrum Oude Doetinchemseweg 43 

te ’s-Heerenberg
Dorpshuis Lengel Antoniusstraat 14 a te Lengel
Dorpshuis Zeddam  
(hier bevinden zich twee stembureaus)

Gerrit Varwijkplein 25 te Zeddam

Café Zaal 'de Pluum' Eltenseweg 7 te Stokkum
Sportpark Gerrit Dieker Sint Jorisstraat 13c te Braamt
De Averhof Pater Gerritsenstraat 5 te Beek
Partycentrum De Dèèl Didamseweg 13 te Beek
Drive-through stembureau 
gemeentewerf

Leigraaf 9, 7037 DV Beek

’t Kelrehuus Zuiderstraat 12 te Kilder
Clubgebouw voetbalvereniging Azewijn Past. Meursstraat 14 te Azewijn

Je stem uitbrengen via de drive through 
van Montferland
In de gemeente Montferland is het ook 
mogelijk om uw stem uit te brengen in een 
drive-trough stembureau. Dit stembureau 
vindt u op het terrein van de gemeente-
werf aan de Leigraaf 9 in Beek. Een drive 
through vergroot de mogelijkheden voor 
de kiezer. Deze centrale locatie in de ge-
meente is in alle opzichten geschikt. Leden 
van dit stembureau hebben een duidelijke 
taakomschrijving. Zij controleren onder 
andere het aantal inzittenden, wijzen de 
bestuurders de juiste weg en schuiven het 
stemhokje aan de auto. Ook bij deze ma-
nier van stemmen mogen de kiezers het 
rode potlood meenemen naar huis.  

Gezondheidscheck
Gaat u voor de Tweede Kamerverkiezing 
stemmen in het stemlokaal? Doe dan deze 
check vlak voordat u in het stemlokaal 
gaat stemmen.
1. Heeft u last van:
 - Hoesten?
 - Verkoudheid?
 - Verhoging of koorts?
 - Benauwdheid?
 - Niet goed kunnen ruiken of proeven?
2.  Heeft u een huisgenoot met milde 

koorts en/of benauwdheidsklachten?
3.  Heeft u het coronavirus gehad en is dit 

met een test 7 dagen voordat u gaat 
stemmen vastgesteld?

4. Bent u in quarantaine omdat u: 
 -  Een huisgenoot heeft of in nauw con-

tact bent geweest met een persoon 
die corona heeft?

 -  Bent teruggekomen uit een risicoge-
bied?

 -  Gewaarschuwd bent door de corona-
melder-app?

Heeft u één van de vragen met ja beant-
woord? Ga dan niet stemmen in het stem-
lokaal!
Iemand anders kan voor u gaan stemmen. 
Die persoon kunt u machtigen. Dit kan on-
der andere door het volmachtbewijs op de 
achterkant van uw stempas in te vullen. 
Geef dan uw stempas en een kopie van 
uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die 
voor u gaat stemmen.

Maatregelen in het stemlokaal
Er zijn verschillende maatregelen genomen 
om u zo veilig mogelijk te kunnen laten 
stemmen. Zie onderstaande afbeelding 
welke maatregelen dit zijn. 

Hoe druk is het op het stembureau?
Om de drukte op alle stembureaus zoveel 
mogelijk te verspreiden, zal er een druk-
temeter worden ingezet. Op deze druk-
temeter is te zien hoe druk het is bij de 
stembureaus. Hierop kun je zien of het op 
dat moment goed is om te gaan stemmen 
of dat je beter even kunt wachten totdat 
het iets rustiger is. Er kan ook voor wor-
den gekozen naar een ander stembureau 
te gaan waar het niet druk is. De inzet van 
de druktemeter is een extra voorzorgs-
maatregel om de verkiezing zo veilig mo-
gelijk te laten verlopen. Meer informatie 
over de druktemeter zal een aantal dagen 
voor de verkiezing geplaatst worden op  
www.montferland.info/verkiezingen en 
de social media-kanalen van de gemeente 
Montferland. 

Een volledig overzicht van de stembureaulocaties vindt u op de website 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op onze website www.montferland.info/verkiezin-
gen. U kunt een afspraak maken om alle informatie over de verkiezingen te 
krijgen op het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar: 
0316-291375


