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Tegen- en meevallers 
De maand is onstuimig begonnen. We werden wederom overvallen door nieuws rond 
corona. Het begon met AstraZeneca. Het vaccineren was weer stilgelegd omdat een 
bijwerking kon optreden. Weliswaar bij een zeer klein aantal mensen, maar dat was 
voldoende voor een nieuwe prikstop voor mensen jonger dan 60 jaar.
Een tegenvaller, want zou vaccineren ons niet uit deze pandemie halen? Behalve ver-
traging ontstond ook onzekerheid. Dat viel me op in een gesprek tussen twee dames. 
Een oudere mevrouw die wel in aanmerking komt voor het vaccin hoorde ik aarzelen 
of ze dat zou nemen. Ze is mantelzorger voor een heel kwetsbaar iemand en wil niet 
het risico lopen uit te vallen. Het is jammer dat de vaccins zo ter discussie zijn komen 
te staan dat sommige mensen zijn gaan twijfelen over vaccineren. De vaccins zijn no-
dig om weg uit de pandemie te komen. 

Er was nog een tegenvaller. Duitsland heeft Nederland tot hoog-risicogebied ver-
klaard. We mogen alleen nog de grens over met een negatieve testuitslag op zak. De 
impact is enorm. Zeker in onze gemeente waar veel inwoners en bedrijven contact 
hebben met onze Duitse buren. 

Na deze twee dompers kwam het bericht van het kabinet over de stapsgewijze ver-
soepelingen. Wat zijn er veel mensen die daarnaar uitkijken! Maar het blijft oppassen 
op het smalle pad weg uit de pandemie, het blijft balanceren voor ons allemaal. Per 
saldo was de balans nog niet zo positief. Ook niet gezien het hoge aantal besmettin-
gen in Montferland vanaf medio maart. Ik kan niet genoeg benadrukken dat naast de 
vaccins ook het je houden aan de maatregelen belangrijk blijft. 

Ondertussen zijn we in een tijd van het jaar waarin we traditioneel stil staan bij ge-
beurtenissen en moeten we ons afvragen hoe hiermee om te gaan. Deze maand was 
de onthulling van het oorlogsmonument in Azewijn. Men had daar ook graag de bur-
gemeester gezien. Ik was er heel graag bij geweest, zoals ik ook met veel plezier heb 
meegewerkt aan de film die eerder is gemaakt. Een passende onthulling van het mo-
nument was een bekroning geweest. Maar na toetsing aan de coronaregels kon dat 
helaas niet plaatsvinden. Ik kon niet gaan omdat het belangrijk is je als burgemeester 
aan die regels te houden. En ook je omgeving daartoe te motiveren. Maar het doet 
natuurlijk wel pijn tegen de achtergrond van de volle parken in de grote steden. 
Koningsdag kan helaas dit jaar ook niet doorgaan. Gelukkig hebben we wel de lin-
jesregen voorbereid. En dat met het oog op wat wel en niet kan binnen de regels. Op 
26 april a.s. is het voor mij een buitengewone eer en genoegen om mensen die zich 
jarenlang hebben ingezet voor onze samenleving te mogen zeggen dat het “Zijne Ma-
jesteit heeft behaagd …….”

Burgemeester Peter de Baat
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

Aangepaste afvalinzameling i.v.m. 
Koningsdag
In verband met Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn er enkele aanpassingen in de 
afvalinzameling. Op onze website www.montferland.info/afvalwijzer vindt u de 
meest actuele inzameldata. Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in voor 
een persoonlijke inzamelkalender.

Inzameling gft-afval
Dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag) wordt 
in Montferland geen gft-afval ingezameld. 
De gft-inzameling vindt plaats op zaterdag 
24 april 2021. Het betreft hier de inzamel-
gebieden in de bebouwde kom van Didam 
en Nieuw-Dijk en ook het buitengebied 
Didam Noord en Beek. Omdat de route in 
sommige gevallen anders is dan normaal, 

dient u de gft-bakken tijdig (de vuilnis-
wagens beginnen om 07.30 uur) buiten te 
zetten.

Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de afvallijn (0316) 59 55 55. 
De lijn is bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Sociale Raad Montferland
Besloten vergadering april 2021

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen maart 2021

4. Actielijst 
5. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
6. Werkwijze indiceren Sociaal Team 
7. Memo activiteiten senioren 
8. Stand van zaken wasvoorziening
9. Rondvraag en sluiting



Gezocht: jongeren om mee te denken over alcohol- en drugsgebruik
In Montferland werkt de gemeente op dit moment aan een nieuw preventie- en 
handhavingsplan alcohol en drugs. Voor het totstandkoming van het plan gaan 
we graag in gesprek met Montferlandse jongeren over alcohol en drugs. Ben je tus-
sen de 14 en 17 jaar oud? En wil je graag jouw mening geven en met ons meedenken 
over het verminderen van alcohol- en drugsgebruik? Meld je dan aan voor een onli-
ne sessie op maandag 26 april van 15.30 tot 17.00 uur. 

Alcohol- en/of drugsgebruik op jonge 
leeftijd is schadelijk. Jongeren zijn extra 
kwetsbaar. Hun hersenen zijn nog volop in 
ontwikkeling en lopen sneller een alcohol-
vergiftiging op. Daarom heeft de overheid 
een belangrijke taak om jongeren te be-
schermen via voorlichting en wetgeving. 
Zo mogen jongeren onder de 18 jaar geen 
alcohol drinken. 
 
Het alcoholgebruik onder jongeren 
stijgt
Ondanks dat er steeds meer bekend is 
over de schadelijke gevolgen van alcohol 
en drugs, blijkt dat in Montferland het ge-
bruik van alcohol onder jongeren de afge-
lopen jaren toegenomen is. Uit onderzoek 
van de GGD Noord- en Oost-Gelderland in 
2019 blijkt namelijk dat 35 procent van de 
middelbare scholieren in de laatste vier 
weken alcohol heeft gedronken. In 2015 
was dat nog 29 procent van de middelbare 
scholieren. De stijging van het gebruik van 
alcohol is voor de gemeente Montferland 
een belangrijke reden om haar preventie- 
en handhavingsplan alcohol en drugs te 
vernieuwen. 

De jeugd heeft de toekomst
In het nieuwe plan zijn jongeren (12 t/m 16 
jaar) en jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 
de belangrijkste doelgroep. Ruth Mijnen 
- wethouder Publieke Gezondheid - licht 
de focus op deze doelgroep toe: ‘De jeugd 
heeft de toekomst. Zij dienen gezond, vei-
lig en kansrijk op te groeien. En jong geleerd 
is oud gedaan. Het gebruik van middelen 
hoort daar niet bij, in elk geval niet tot 
het 18e jaar. Samen met de samenleving 
zetten we in op een gezonde bevolking, 
zonder alcoholgebruik onder de 18 jaar en 
zonder drugsgebruik, met verantwoorde 
alcoholverstrekking aan en verantwoord 
alcoholgebruik vanaf 18 jaar’.

Samen komen we verder
Het maken van een nieuw plan doen we 
dus niet alleen, maar juist samen met de 
inwoners, verenigingen en organisaties. 
Een moeilijke veranderopgave als het ver-
minderen van alcohol en drugsgebruik kan 
alleen door samenwerking. Bij de totstand-
koming van het plan willen we daarom ac-
tief jongeren, ouders, verenigingen, politie, 
horeca, supermarkten en jongerenwerkers 
betrekken. Samen komen we verder!

Met elkaar in gesprek: jongeren
In de komende periode staan sessies met 
jongeren, ouders en verenigingen op de 
agenda. De jongeren zijn als eerst aan zet. 
Op maandag 26 april van 15.30 tot 17.00 
uur willen we online met acht jongeren in 
gesprek gaan over alcohol en drugs. Onder 
leiding van het Trimbos Instituut - hét on-
afhankelijke kennisinstituut voor alcohol, 
tabak, drugs en mentale gezondheid – 
gaan de jongeren allereerst met elkaar in 
gesprek hoe zij over alcohol en drugs den-
ken. Ook bespreken ze welke ideeën er zijn 
om het middelengebruik onder jongeren te 
verminderen. Bij deelname aan deze sessie 
zorgt de gemeente en het Trimbos Insti-
tuut uiteraard voor een (sociaal) veilige 
omgeving waarin de privacy van de deel-
nemers gewaarborgd is.   

Aanmelden en meer informatie
Ben je tussen de 14 en 17 jaar en wil je graag 
meedenken? Meld je dan aan door het 
aanmeldformulier via deze link in te vullen: 
https://bit.ly/3tmK11A. Let op: voor deel-
name aan deze sessie is wel toestemming 
van jouw ouders vereist. Zodra je aange-
meld bent, informeren we je op welke wijze 
we deze toestemming graag ontvangen. 
Wil je meer informatie over deze sessie 
voor jongeren en/of de totstandkoming 
van het preventie en handhavingsplan, 
neem dan contact op met Clemenda Som  
(preventiemedewerker) 
c.som@montferland.info | 06-10989738  
of Dennis Weijers (beleidsmedewerker ge-
zonde leefstijl) 
d.weijers@montferland.info | 
06-13341293.

Politieke avond Montferland 22 april
Op 22 april vanaf 19.00 uur wordt de 
raadsavond digitaal gehouden.

De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenuur kun-
nen raadsleden of fractievolgers vragen 
stellen aan het college van burgemeester 
en wethouders over actuele onderwerpen. 
De raadsavond is geheel digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad.

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 20.00 uur: Vragenuur
20.05 uur tot 20.55 uur: Oordeelsvormen-
de sessie over Indiceren in het Sociaal Do-
mein
De gemeente voert de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) uit. De wet 
zorgt ervoor dat iedereen kan blijven mee-
doen aan de samenleving en zoveel mo-
gelijk zelfstandig kan blijven wonen. Een 
Wmo aanvraag wordt beoordeeld door 
de gemeente en hieruit kan een indicatie 

voor een maatwerkvoorziening volgen. Tij-
dens deze sessie wordt gediscussieerd over 
verschillende mogelijkheden waarop een 
Wmo-indicatie tot stand kan komen. 

Digitale kleine zaal:
19.35 uur tot 20.10 uur: Oordeelsvormende 
sessie Kaderstelling omtrent Intentiever-
klaring Super WK Wielrennen
Door middel van een raadsbrief is de raad 
in kennis gesteld van de Intentieverklaring 
voor de bid UCI Super WK 2027, die Achter-
hoek in Beweging namens de acht Achter-
hoekse gemeenten heeft verstuurd aan de 
Provincie Gelderland.
Tijdens deze sessie wordt onder meer ge-
discussieerd over de aan het college mee te 
geven kaders indien wordt deelgenomen 
aan het evenement Super WK Wielrennen 
in 2027.

20.15 uur tot 20.55 uur: Oordeelsvormende 
sessie - Raadsvoorstel verkoop incourante 
woningbouwkavel Meester Helmesstraat 
te Zeddam

Tijdens deze sessie wordt gediscussieerd 
over het voorstel om in te stemmen met de 
verkoop van een incourante kavel aan de 
Meester Helmesstraat te Zeddam. 

Digitale raadsvergadering vanaf 21.00 
uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1   Raadsvoorstel Verordening beslister-

mijn schuldhulpverlening Montferland 
2021

5.2   Dorpsvisie projectplan verbouwing 
Gildehuis Beek/Loerbeek

5.3   Raadsvoorstel  Implementatie 
 Omgevingswet
6. Bespreekstukken
7. Motie zonder raadsvoorstel
8. Sluiting

De sessies worden live uitgezonden via in-
ternet en blijven daarna beschikbaar om te 

bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met: griffie@montferland.info of via 
0316-291378.
Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda en de vergader-
stukken.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Daltuin 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CH; het plaatsen van 

een damwand (ontvangen 10-04-2021)
-  Graaf Hendrikstraat 14 te Braamt, 7047 AE; het plaatsen 

van een douglas tuinhuis met een zadeldak (ontvangen 
11-04-2021)

-  Lockhorststraat 28 te Didam, 6942 AD; het isoleren en 
stucen van de buitengevel (ontvangen 09-04-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 51 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het kappen van bomen in de tuin (ontvangen 11-04-
2021)

-  Sint Isidorusstraat 13 te Didam, 6941 AR; het realiseren 
van een dakkapel (ontvangen 08-04-2021)

-  Spoorstraat 7a te Didam, 6942 EA; het verbouwen van 
winkel naar wonen (ontvangen 08-04-2021)

-  Steegseweg 3 te Beek, 7037 CS; het bouwen van een 
woonhuis (ontvangen 14-04-2021)

-  Zeddamseweg 4 te Lengel, 7044 AL; het uitbreiden van 
de bestaande loods (ontvangen 12-04-2021)

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: De Kemp 1 te Wijnbergen, 7048 AJ; 
het uitbreiden van de bestaande vleesvarkensstal 

De stukken liggen gedurende zes weken op afspraak ter 
inzage. Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Doetinchemseweg 35 te Loerbeek, 7036 AE; het slopen 

van een schuur en verwijderen van asbest (verzonden 
09-04-2021)

-  Gildestraat 18 te Stokkum, 7039 AR; het verwijderen van 
asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Hoofdstraat 30 te Kilder, 7035 AM; het verwijderen van 
asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Kardinaal de Jonglaan 40 te Didam, 6942 DD; het verwij-
deren van asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Krommestraat 2 te Azewijn, 7045 AK; het verwijderen 
van asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Meisterholt 4 te Didam, 6942 NT; het slopen van een 
schuur (verzonden 09-04-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 1 te Zeddam, 7038 BD; het slo-
pen van een schuur en verwijderen van asbest (verzon-
den 09-04-2021)

-  Plantsoensingel Zuid 29 te ’s-Heerenberg, 7041 ZC; het 
verwijderen van asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Roncallistraat 22 te Didam, 6941 BN; het verwijderen van 
asbest (verzonden 09-04-2021)

-  Wehlseweg 1 te Kilder, 7035 CG; het slopen en saneren 
van schuur en woning (verzonden 09-04-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Marssestraat 2 te Azewijn, 7045 AA; het realiseren van 

een mantelzorgwoning (verzonden 14-04-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Doesburgseweg 2a te Didam, 6941 SJ; het realiseren van 

een erftoegangsweg (verzonden 09-04-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Koningsweg 17b te Didam, 6942 NV; het realiseren van 
een B&B in de kelder (verzonden 12-04-2021). Rechts-
middel: bezwaar

-  Tatelaarweg nabij 19 te Didam, 6941 RB; het plaatsen 
van een veldopstelling voor 320 zonnepanelen (verzon-
den 12-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Montferlandsestraat 40 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; 

het bouwen van een garage (verzonden 12-04-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Valkstraat 18 te Didam, 6942 KR; het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 
09-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Weemstraat 60d  te Didam, 6942; het oprichten van een 

woning (verzonden 12-04-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Eltenseweg 1 te Beek, 7037 Cl; het plaatsen van een 

grondopstelling voor zonnepanelen (verzonden 12-04-

2021) Rechtsmiddel: bezwaar
-  Goudsbloemstraat; Rozenstraat; Geraniumstraat; Stro-

bloemstraat; Dahliastraat; Begoniastraat; Zonnebloem-
straat;Irisstraat; Petuniastraat; Crocusstraat te Didam, 
6942; het aanleggen van een warmtenet (verzonden 
13-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zuider Markweg 24 te Beek, 7037 CV; het aanleggen van 
een paardenrijbak (verzonden 09-04-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

 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 Ir B Kersjesweg 5 te Braamt.

De melding betreft het in werking hebben van een akker-
bouwinrichting.
 
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 Logistiekstraat 22 te ‘s-Heerenberg.

De melding betreft nieuwbouw/uitbreiding van het be-
drijfspand.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

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.


