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Tweede Kamerverkiezing 2021
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze co-
ronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. U ont-
vangt uiterlijk op woensdag 3 maart uw stempas thuis. Met die stempas en een 
geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een 
stemlokaal. In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.

Wat hebt u nodig?
Om overal in Montferland te kunnen stem-
men op de dag van de verkiezingen ont-
vangt u een stempas. 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 17 maart 2015’ 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 con-
tactgegevens voor de openingstijden of 
maak een afspraak.
U kunt een stempas ook online via www.
montferland.info/verkiezingen aanvragen.
Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 
maart 2021 voor 17.00 uur door de gemeen-
te zijn ontvangen. Uw identiteit moet goed 
en veilig vastgesteld kunnen worden. Daar-
om heeft u een DigiD (digitale identiteits-
code) 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 en 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 ook de aanvraag online invullen met 
uw DigiD. Dit kunt u doen via www.monter-
ferland.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 mach-
tiging digitaal toe. Deze aanvraag moet 
uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de ge-
meente 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 (als u die al heeft ). 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 (als u die al heeft)
Uw aanvraag moet op zijn laatst 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 Di-

dam                         
•  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.

Vervolg zie volgende pagina

Locatie Adres
Albertusgebouw Raadhuisstraat 3 te Didam
DSV Relax Lupinenstraat 9 te Didam
Albert Schweitzerschool Lupinenstraat 13 te Didam
Café-restaurant Uniek Spoorstraat 31 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 

’s-Heerenberg
Laco Sportcentrum Oude Doetinchemseweg 43 

’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
Mariakerk Lieve Vrouweplein 13 te Didam
Liemers College Dijksestraat 12 te Didam



Vragen stellen over het stemmen per brief 
kan via telefoonnummer: (0800) 1351.

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

Een volledig overzicht van de stembureau-
locaties vindt u op de website www.waar-
ismijnstemlokaal.nl 

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 ook 
door het volmachtbewijs op de achterkant 
van uw stempas in te vullen. Geef dan uw 
stempas en een kopie van uw identiteits-
bewijs 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. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.montferland.info/verkiezingen. U kunt een 
afspraak maken om alle informatie over de verkiezingen te krijgen op het ge-
meentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar: 0316-291375

De buitendienst is een onderdeel van de 
afdeling Openbare Werken. Bij de buiten-
dienst werken 62 collega’s; hiervan richten 
46 collega’s zich op het onderhoud van 
het openbaar groen, 10 op het onderhoud  
civiel en 6 op de dagelijkse ondersteuning 
en aansturing. 

Informatie  
Voor meer informatie over de functie kun je 
contact opnemen met Sabine Huntink.  
Voor vragen over de procedure kun je 
contact opnemen met Miranda Legters.  

Beiden zijn te bereiken onder telefoonnum-
mer  0316-291 391 

Solliciteren? 
Wij ontvangen je sollicitatiebrief graag via 
de volgende link: https://www.werkenin-
gelderland.nl/vacature/64248/medewer-
ker-buitendienst-civiel-m-v -42487/ 

Je kunt reageren tot en met 14 maart 2021. 
De eerste gesprekken staan gepland op 
donderdag 25 maart 2021. Een assessment 
en/of antecedentenonderzoek kan deel uit-
maken van de procedure.

Ga jij ervoor zorgen dat onze gemeente schoon en veilig is voor onze inwoners? Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen? 
Als medewerker van ons civiele team voer je onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit in de openbare ruimte. Hierbij kun je denken 
aan klein onderhoud aan en/of (tijdelijk) herstel van bestrating, kolken en bebording. Daarnaast wordt je ingezet bij de ondersteu-
ning van evenementen.  Naast het planmatig onderhoud, besteed je een groot gedeelte van je tijd aan het afhandelen van KCC-mel-
dingen. Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden ben je het visitekaartje van onze gemeente.  Niet al jouw werkzaamheden voer 
je uit binnen de regulieren werktijden. Als medewerker buitendienst maak je onderdeel uit van de gladheidsbestrijding en van onze 
calamiteitendienst. Dit betekent dat je volgens rooster een hele week (inclusief avonden en weekenden) bereikbaar bent voor cala-
miteiten. Gemiddeld gaat het om 8 diensten op jaarbasis. Ook de ondersteuning van evenementen kan buiten de reguliere werktijden 
plaatsvinden. 

Wat breng je mee? 
Je hebt ruime ervaring binnen het werkveld, aangevuld met een opleiding tot vakbekwaam stratenmaker (minimaal mbo-3 werk- en 
denkniveau).  Je beschikt over rijbewijs B, als je in het bezit bent van een Rijbewijs BE dan is dat in je voordeel. 

Het liefst werk jij de hele dag in de buitenlucht en weet je van aanpakken. Je bent iemand die graag samenwerkt, gemotiveerd is en er 
altijd voor gaat. Kortom: jij staat voor je taak!  Door jouw open en sociale karakter ben je benaderbaar voor collega’s en inwoners van 
onze gemeente. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij de 
gemeente Montferland. Enthousiast geworden? Reageer dan snel! 

Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid;
•  Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar bedraagt maximaal€ 2.765,- bruto per maand voor 36 uur per week 
 (salarisschaal 5, peildatum 1-10-2020);
•  Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, bij goed 
  functioneren behoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd tot de mogelijkheden.
• Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand;
• Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof.

VACATURE:

Medewerker Buitendienst Civiel (m/v)  
36 uur per week



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, 19:00-20:00 uur
• Gemeente Montferland, woensdag 10 maart, 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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Verdubbeling Europaweg Doetinchem half 
maart van start
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Doetinchem werken samen 
om bijna het volledige tracé van de Europaweg in Doetinchem te verdubbelen. Bij 
het ontwerp zijn verkeersveiligheid en doorstroming het uitgangspunt. 

Omleiding
Van 15 maart tot 23 juli 2021 wordt door-
gaand verkeer omgeleid. De omleidingen 
worden ter plaatse aangegeven met bor-
den. Omleidingsroutes zijn ook terug te vin-
den op www.doetinchem.nl/europaweg. 
Bedrijven, winkels en parkeerplaatsen blij-
ven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 

Belangrijke invalsweg
De Europaweg is één van de belangrijkste 
invalswegen van Doetinchem. Dagelijks 
maken zo’n 22.000 motorvoertuigen ge-
bruik van de weg. De verkeersdruk op de 
Europaweg neemt de komende jaren al-
leen maar toe. Daarom is verbetering van 
deze belangrijke verkeersader noodzake-
lijk. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werk-
zaamheden en de omleidingsroutes op 
www.doetinchem.nl/europaweg of scan 
de QR-code. Vindt u niet wat u zoekt? 
Neem dan contact op met omgevingsma-
nager Reinier Roerdink via (0313) 476 100 
of europaweg@hoornstra-infrabouw.nl.

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 onderscheiding 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 buitenge-
wone prestaties ten goede van de samen-
leving levert, kan worden 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-
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.

Gemeentelijke belastingen
Begin februari heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. 
Het kan zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekregen. In dat ge-
val heeft u zich vast aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn overheid. Dat waar-
deren 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 gemeente-
lijke belastingen of betalingen? Belt u ons 
via 0316-291 391 (kies 4 belastingen/WOZ 
en vervolgens 2 (belastingen en betalin-
gen). 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 
-  Bosstraat (nabij nr. 57) te Didam, 6942; het nieuw bou-

wen van een dubbele schuurwoning (ontvangen 25-02-
2021)

-  Bronkhorsterslag 19 te Didam, 6942 RN; het plaatsen 
van een veranda, garage en carport (ontvangen 21-02-
2021)

-  De Huisakker 1 te ’s-Heerenberg, 7041 TE; het kappen van 
een Acer saccharinum (ontvangen 19-02-2021)

-  Groenestraat 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het realiseren 
van een dakopbouw op een bestaande uitbouw (ont-
vangen 18-02-2021)

-  Luijnhorststraat 13- 13a te Didam, 6941 RD; het verbou-
wen van de dubbele woning (ontvangen 25-02-2021)

-  Prinses Irenestraat 19 te Didam, 6941 DS; het uitoefenen 
van kappersactiviteiten aan huis (ontvangen 20-02-
2021)

-  ‘s-Heerenbergseweg 1 te Stokkum, 7039 CP; het kappen 
van een boom (ontvangen 23-02-2021)

-  Turnstraat 3 te Didam, 6942 DX; het bouwen van een 
berging en tuinkamer (ontvangen 25-02-2021)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning brandveilig ge-
bruik te verlenen, voor: 
-  Sint Jansgildestraat 27 te Beek, 7037 CA;  het brandveilig 

gebruiken van het hotel. 
De stukken liggen vanaf 4 maart gedurende 6 weken ter 
inzage op de locatie Didam. 
Rechtsmiddel: zienswijze

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Kornhorst 95 te ’s-Heerenberg, 7041 HM; het verwijderen 

van asbest (verzonden 22-02-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Greffelkampseweg 19 a te Didam, 6941 RL; het bouwen 

van een carport met fiets berging en tuin zitje (verzon-
den 22-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Dokter Ubachshof 30 te Zeddam, 7038 BZ; het plaatsen 

van een dakraam (verzonden 19-02-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Marktstraat 23-25 te ’s-Heerenberg, 7041 AH; het  reali-

seren van zorgappartementen (verzonden 24-02-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Parkweg 17 en 17a  te Didam, 6942 PP; het bouwen van 

een woning met zelfstandige inwoning, in afwijking van 
de eerder verleende omgevingsvergunning (verzonden 
23-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Smallestraat 30 te Didam, 6942 HD; het verwijderen van 
een dragende muur tussen keuken en woonkamer (ver-
zonden 23-02-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wilhelminastraat 40 te Didam, 6942 BM; het revitalise-
ren van de gevel (verzonden 24-02-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Gemeente Montferland, het vellen van 1 Linde pleintje 

Graaf Hendrikstraat Braamt. (datum 22-01-2021) Her-
plant plicht.

Vastgesteld wijzigingsplan 
‘Zeddam, Delweg-Padevoortseallee’
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun verga-
dering van 16 februari 2021 het wijzigingsplan ‘Zeddam, 
Delweg-Padevoortseallee’ hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 24, lid 2 bestemmingsplan Kom Zeddam, 
de bestemming Maatschappelijk wordt gewijzigd in de 
bestemming Wonen om zodoende de bouw van zes pa-
tiowoningen mogelijk te maken.

Het wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, 
ligt met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. Gedurende die termijn kan het 
plan tijdens kantooruren worden ingezien bij de receptie 
van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10. Het 
wijzigingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.
montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaan-

de het ontwerpbestemmingsplan bij het college van 
burgemeester en wethouders heeft kenbaar gemaakt;

-   een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij het college 
van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in 
werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, 
tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een 
ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voor-

lopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde 
afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit 
treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is be-
slist.

Zie ook de kolom ‘toelichting en rechtsmiddelen’ elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige 
voorziening. 

Bestemmingsplan 
‘Lengel, Chamavenstraat tussen 7 en 11’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan 
‘Lengel, Chamavenstraat tussen 7 en 11’ heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische rege-
ling waarbij de bouw van één woning mogelijk gemaakt 
wordt. 

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bij-
lagen, ligt met ingang van 4 maart 2021 gedurende een 
termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvrede-
straat 10, en is tevens via www.montferland.info en  
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Beroep kan worden ingesteld door:
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaan-

de het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

-   een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 2 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Montferland

Zie ook de kolom “toelichting en rechtsmiddelen” elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen.

Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2020
Door de gemeenteraad is op 03 december 2020 een motie aangenomen “Regeling 
extra eenmalig cultuurbudget in coronatijd”. In deze motie wordt geconstateerd 
dat de cultuursector in Montferland het lastig heeft in deze coronatijd. Het college 
wordt opgeroepen om: “Een eenvoudige regeling in het leven te roepen waarmee 
verenigingen en instellingen in de cultuursector financieel gesteund worden om in 
deze coronatijd het hoofd boven water te houden”.

Ter uitvoering van deze motie heeft het 
college op 09 februari 2021 de “Tijdelijke 
Subsidieregeling coronasteun culturele 
organisaties Montferland over 2020” vast-
gesteld. 

Deze regeling kan via de gemeentelijke 
website www.momtferland.info worden 
geraadpleegd. Daarbij wordt uitdrukkelijk 
ook verwezen naar de toelichting op de di-
verse artikelen van deze regeling.

De bedoeling van deze regeling is om cultu-
rele organisaties in de gemeente over het 
jaar 2020 financieel te compenseren voor 
ondervonden financiële schade als gevolg 
van de corona beperkende maatregelen 
zoals die door de overheid zijn ingesteld. 
Aan deze ondersteuning zijn voorwaarden 
verbonden. Zo dient er sprake te zijn van 
een negatief exploitatieresultaat over het 
boekjaar 2020. Het doel van deze tijdelijke 
regeling is om verenigingen en instellingen 
financieel richting de ‘0’ of een acceptabel 

negatief resultaat te helpen. 

Aanvragen kunnen tot en met 30 april 2021 
digitaal worden ingediend via de website 
www.montferland.info/subsidies Aanvra-
gen die na die datum worden ingediend 
zullen niet meer in behandeling worden 
genomen. 
Binnen 8 weken na de uiterste indienings-
datum krijgen de aanvragers schriftelijk 
bericht van de genomen beslissing op de 
aanvraag. 



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

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van het Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende meldingen zijn ingediend op 
grond van: 

-  Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Grensstraat 2 te ‘s-Heerenberg. De melding 
betreft het stoppen van verkoop van vuurwerk en het 
starten van verkoop van gasflessen; 

-  Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Vinckwijcweg 1c te Didam. De melding be-
treft de nieuwbouw van een brandweerkazerne;

-  Het Besluit algemene regels voor inrichten milieubeheer 
voor de Transportweg 6 te ‘s-Heerenberg. De melding 
betreft het starten van een distributiecentrum. 

Op alle meldingen is het Activiteitenbesluit van toepas-
sing. Inzagetermijn is op afspraak gedurende 2 weken na 
publicatie.  

Aanvraag maatwerkvoorschriften
-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het verrui-

men van de geluidnormen (ontvangen 4 februari 2021)

Verlenging beslistermijn aanvraag maatwerkvoor-
schriften
-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het verrui-

men van de geluidnormen (verzonden 24 februari 2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar.


