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Doe mee met de Achterhoekse 
Bespaaractie! 
Steeds meer mensen in de Achterhoek gaan aan de slag met het verduurzamen 
van hun woning. Veel van de woningen gebouwd vóór 1985 zijn bij de bouw niet 
of beperkt geïsoleerd, waardoor er met name in de wintermaanden veel warmte 
onnodig uit huis verdwijnt. 

Deze woningen zijn tijdens de bouw niet 
geïsoleerd omdat er toen nog geen eisen 
werden gesteld aan de energiezuinigheid 
van woningen. In de loop der jaren zijn er 
soms een aantal zaken verbeterd maar zijn 
deze verbouwingen gedateerd. Het is dan 
waarschijnlijk dat de spouwmuur, dakiso-
latie of het (dubbel) glas verouderd zijn. 
Woningeigenaren met een woning ge-
bouwd vóór 1985, zullen de komende we-

ken verspreid in de gemeente Montferland 
een oproep van wethouder Van Halteren 
ontvangen. Inwoners die nu al aan de slag 
willen gaan met de verduurzaming van de 
eigen woning kunnen zich nu ook al aan-
melden via www.agem.nl/bespaaractie 

Webinar voor (sport)verenigingen: ‘Financieel gezond de crisis door’
Op woensdag 31 maart van 20.00 tot 21.30 uur organiseren Achterhoek in Bewe-
ging, de gemeente Montferland, welzijnsinstelling Welcom en de Rabobank de 
webinar ‘Financieel gezond de crisis door’. Peter van Baak geeft u tijdens een in-
teractief webinar antwoord op al uw vragen om u vereniging ook in deze tijd finan-
cieel gezond te houden. 

Door het COVID-19 virus zijn het uitdagen-
de tijden voor verenigingen. Al meer dan 
een jaar legt het virus het verenigingsleven 
grotendeels stil. Verenigingen staan voor 
grote uitdagingen, zeker ook op financieel 
gebied.  
Tijdens de webinar neemt Peter u mee in 
alle beschikbare (corona) voor verenigin-
gen. Ook inspireert hij hoe u in deze tijd 
toch op creatieve manieren inkomsten kan 
blijven ontvangen. Tenslotte bespreken de 
deelnemers met elkaar de belangrijkste 
uitdagingen voor de komende periode. Dit 
webinar geeft u nieuwe inzichten om direct 
toe te passen in de vereniging. Met de con-
crete tips en adviezen van Peter van Baak, 
blijft de club ook in de toekomst financieel 
gezond.

Financiën bij Montferlandse 
sportverenigingen
Tijdens het begin van de COVID-19 crisis is 
in het voorjaar van 2020 de Achterhoek-
se Verenigingsmonitor gehouden. Uit de 
resultaten blijkt dat toen ruim de helft 
(55%) van de Montferlandse verenigingen 
financieel (zeer) gezond was. Ten opzichte 
van verenigingen in andere Achterhoekse 
gemeenten ligt dit percentage iets lager. 
Op de vraag naar de verwachte impact van 
het coronavirus, gaven relatief veel clubs 
aan bang te zijn dat hun financiële positie 
gaat verminderen. Zo gaf de helft van de 
clubs aan bang te zijn dat vooral het verlies 
van leden voor een verslechterde financië-
le positie gaat zorgen.
In de Verenigingsmonitor gaven de clubs 

daarnaast aan vooral behoefte te heb-
ben aan ondersteuning op het gebied van 
sponsoring (45%), samenwerking met an-
dere sportverenigingen (40%) en financi-
en (25%). De gemeente Montferland gaat 
samen met welzijnsinstelling Welcom en 
Achterhoek in Beweging aan de slag om 
verenigingen verder te ondersteunen onder 
andere door de organisatie van workshops, 
bijscholingen en webinars. 
 
Over Peter van Baak
Peter van Baak verzorgt de webinar ‘Finan-
cieel gezond de crisis door’. Hij is medeo-
prichter van SponsorVisie en Crowdfunding 
voor Clubs en is expert op het gebied van 
sport en commercie. Hij speelde jarenlang 
tophockey bij T.H.C. Hurley. Daarnaast was 
hij actief als ondernemersadviseur. In 2010 
startte hij SponsorVisie met als doel om 
sponsoring van lokale sportverenigingen te 
veranderen. Hij heeft een groot aantal ver-
enigingen geholpen met een hele nieuwe 
benadering van sponsoring. Peter verzorgt 

wekelijks presentaties voor sportbonden 
zoals de KNVB en ook tientallen gemeen-
tes.  

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan de webinar ‘Financi-
eel gezond de crisis door’ is gratis. Voor 
de webinar zijn maximaal 100 plekken 
beschikbaar, dus meld u snel aan via 
www.achterhoekinbeweging.nl  

Attendeer en enthousiasmeer vooral ook 
uw mede (bestuurs)leden om de webinar 
te volgen. Na afloop kunt u dan direct sa-
men aan de slag met het zetten van con-
crete stappen om als vereniging financieel 
gezond te blijven! 

Neem voor meer informatie over de webi-
nar en/of voor individuele verzoeken voor 
verenigingsadvies contact op met Guido 
Groenendijk, verenigingsadviseur bij Wel-
com: g.groenendijk@welcommail.nl of 
06-23237100.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Goudsbloemstraat, Geraniumstraat en Begoniastraat 

te Didam, 6942; het renoveren van de woningen, fase 4 
(ontvangen 16-03-2021)

-  Loilderhofweg 15 te Didam, 6941 RX; het verplaatsen 
van de inrit (ontvangen 15-03-2021)

-  Marssestraat 19 te Azewijn, 7045 AA; het kappen van 
naaldbomen (ontvangen 14-03-2021)

-  Mariastraat te Braamt, 7047; het oprichten van een wo-
ning (ontvangen 11-03-2021)

-  Meursweg te Didam, 6942; het oprichten van een wo-
ning (ontvangen 11-03-2021)

-  Molenweg 2 te Zeddam, 7038 CS; het bouwen van een 
schuur met carport (ontvangen 13-03-2021)

-  Montferlandsestraat 40 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
bouwen van een garage (ontvangen 12-03-2021)

-  Ompertsestraat 7 te Azewijn, 7045 AJ; het vervangen 
van de ramen en plaatsen van isolatieglas (ontvangen 
14-03-2021)

-  Padevoortseallee 34a te Zeddam, 7038 AM; het nieuw 
bouwen van een woonhuis (ontvangen 14-03-2021)

-  Rozenpas 8 te Kilder, 7035 AG; het kappen van een ceder 
(ontvangen 15-03-2021)

-  Waverlo 1 te Didam, 6942 RG; het wijzigen van de brand-
scheidingen op de begane grond, en het plaatsen van 
reclame (ontvangen 12-03-2021)

-  Oude Zandweg 3 te Didam, 6942 JP; de buitenkant van 
de woning voorzien van stucwerk (ontvangen 12-03-
2021)

-  Witte Paters 22 te ’s-Heerenberg, 7041 SR; het realiseren 
van een parkeerplaats met uitrit in de voortuin (ontvan-
gen 11-03-2021)

-  Witte Paters 22 te ’s-Heerenberg, 7041 SR; het weghalen 
van de heg t.b.v. het aanleggen van een inrit (ontvangen 
11-03-2021)

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
-  Bornhofweg 3 te Zeddam, 7038 ES; het verwijderen van 

asbest (verzonden 16-03-2021)
-  de Eik 88 te Didam, 6941 XG; het verwijderen van asbest 

(verzonden 16-03-2021)
-  Heuvelwijk 8a te Braamt, 7047 CJ; het slopen van de 

aanbouw en verwijderen van asbest (verzonden 16-03-
2021)

-  Loilseweg 6 te Didam, 6941 DA; het slopen van de wo-
ning incl. bijgebouwen en verwijderen van asbest (ver-
zonden 16-03-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  Bronkhorsterslag 19 te Didam, 6942 RN; het plaatsen 

van een veranda, garage en carport (verzonden 12-03-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Prinses Irenestraat 19 te Didam, 6941 DS; het uitoefe-
nen van kappersactiviteiten aan huis (verzonden 18-03-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Sint Martinusstraat 11 te Beek, 7037 AA; het wijzigen van 
functie van dienstverlening naar wonen (verzonden 12-
03-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Vincwijcweg 1c te Didam, 6941 RG; het bouwen van een 
brandweerkazerne (verzonden 18-03-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar.

Aanleg gesloten bodemenergiesysteem
-  Koningsweg 5a te Didam, 6942 NV; het aanleggen van 

een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 
(verzonden 15-03-2021)

 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 Waverlo 14 te Didam.

De melding betreft het veranderen van de ondersteunen-
de horecavoorziening van het gebouw Waverlo (Meulen-
velden).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

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 Koppelstraat 2 te Braamt.

De melding betreft het realiseren van een werktuigenber-
ging en twee sleufsilo’s.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

 APV / Bijzondere wetten
Drank- en Horecawetvergunning 

Naam : Distill-Eric Schotman
Locatie : Oudste Poortstraat 4 te ‘s-Heerenberg
Verzonden : 17-03-2021
Rechtsmiddel : bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

M. Braam Ganzepeppel 21 15-03-2021

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

Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK)
Bent u ondernemer/zzp’er, in loondienst, werkzoekende of ontvangt u een uitke-
ring en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor 
noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke 
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 u in loondienst bent, een ondernemer 
bent of dat u een uitkering ontvangt.
Bent u een zelfstandig ondernemer en 
heeft u door de coronamaatregelen op-
drachten zien verdwijnen? Dan kunt u ook 

recht hebben op deze TONK-uitkering. De 
TONK kan een aanvulling zijn op de TOZO 
(Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstan-
dig Ondernemers) als daarmee het inko-
men onvoldoende 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. 



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.


