
De heer Frans de Bruin uit Wijnbergen
De heer De Bruin is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Sinds 1980 is de heer De Bruin actief voor de Nieuw Apostolische Kerk. In de jaren 1998 
– 2005  organiseerde de heer De Bruin tevens samen met zijn echtgenote jaarlijks een 
kinderweekend voor plm. 100 kinderen uit de kerkgemeenschap van de Nieuw Apostoli-
sche Kerk. Ook werd in de jaren 1998 – 2010 jaarlijks door de heer De Bruin en mevrouw 
De Bruin de dag voor het Koningskind georganiseerd. Dit is een dag waarop mensen met 
een beperking, waarvoor naar de kerk gaan vaak geen optie is, ook deel kunnen uitmaken 
van het geloof. In 2007 is de heer De Bruin voor zendingswerk afgereisd naar Suriname. 
Ook daar heeft hij velen met zijn verhalen weten te inspireren. Sinds 1981 zet de heer De 
Bruin zich samen met zijn echtgenote in voor vele pleegkinderen. In 2004 werd Autimaat 
opgericht door de heer en mevrouw De Bruin. Autimaat is ontstaan vanuit de behandel-
methodiek ‘Geef me de 5’ (gespecialiseerd in behandeling autisme). Met de oprichting 
van Autimaat konden zij aan de vraag blijven voldoen om hun kennis rondom autisme te 
delen. De passie en missie van de heer De Bruin vertaalt hij naar de zorg en daarbij durft 
hij de niet gangbare paden te betreden door risico’s te nemen. Vanuit de locaties Doetin-
chem, Deventer en Arnhem begeleiden de inmiddels 120 medewerkers jaarlijks ongeveer 
400 gezinnen. In 2015 startte de heer De Bruin samen met zijn echtgenote een kinder-
opvang voor kinderen met een extra behoefte, waarbij het personeel blijvend wordt ge-
schoold in de methodiek.

Mevrouw Colette de Bruin-Wanrooij uit Wijnbergen
Mevrouw De Bruin-Wanrooij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Even als haar man zet mevrouw De Bruin zich sinds 1981 in voor vele pleegkinderen. Zij 
namen hun eerste pleegdochter al in huis voordat ze zelf kinderen kregen. Mevrouw De 
Bruin verzorgde voor zowel haar eigen kinderen als voor haar pleegkinderen zelf de kin-
derkleding. Deze kennis deelde ze graag met andere moeders uit haar omgeving en gaf 
wekelijks als vrijwilligster les aan 8 moeders. Sinds 1998 is mevrouw De Bruin actief voor 
de Nieuw Apostolische Kerk. In de periode 1998 -2005 organiseerde zij, samen met haar 
echtgenoot, de jaarlijkse kinderweekenden voor kinderen uit de kerkgemeenschap. We-
kelijks werd in de jaren 1998 – 2009 door mevrouw De Bruin de Zondagsschool georga-
niseerd. In de jaren 1998 – 2010 was mevrouw De Bruin samen met haar echtgenoot de 
organisator van de Dag van het Koningskind binnen de Nieuw Apostolische Kerk. In de 
jaren 1995 tot 2004 heeft mevrouw De Bruin als ambulant begeleider en later ook als 
autisme-expert gewerkt voor stichting MEE. Alle input vanuit de praktijkervaring met alle 
pleegkinderen en in alle gezinnen resulteerde in het boek ‘Geef me de 5’. Hiervan zijn maar 
liefst 100.000 exemplaren verkocht en vertaald in vijf talen. In 2004 heeft mevrouw De 
Bruin-Wanrooij samen met haar echtgenoot Autimaat opgericht. De ‘Geef me de 5 me-
thodiek’ die hier wordt toegepast wordt in de loop der jaren doorontwikkeld. Voor vele 
gezinnen met kinderen met een stoornis/autisme maakt de kennis en expertise van me-
vrouw De Bruin het verschil.
In 2015 startte mevrouw De Bruin samen met haar echtgenoot een kinderopvang voor 
kinderen met een extra behoefte, waarbij het personeel blijvend wordt geschoold in de 
methodiek. Gesteld wordt dat de door mevrouw De Bruin ontwikkelde methode vele kin-
deren met een autisme/ spectrumstoornis en diens gezinnen, heeft geholpen en dat me-
vrouw de Bruin in Nederland een autoriteit is op het gebied van autisme.
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Mevrouw Ankie Kramer-Stouten uit 
‘s-Heerenberg
Mevrouw Kramer was vrijwilligster bij fiets-
vereniging ‘De Grenslandrijders’. Zij heeft 
een grote rol gespeeld bij het opstarten 
van deze fietsvereniging. Wat niet onver-
meld mag blijven is dat mevrouw Kramer 
‘aanjaagster’ was van het vrouwenfietsen. 
Sinds 1993 is mevrouw mantelzorger voor 
haar echtgenoot. Ook fungeerde mevrouw 
Kramer als parcourswacht tijdens de Henk 
Lubberding Wielerwedstrijden. En dan last 
but not least haar ongelooflijke inzet voor 
de Stichting Bergh in het Zadel, waar ze 
ruim 20 jaar secretaris en vrijwilligster is. 

De heer Frank Weijers uit Zeddam
De heer Weijers is sinds vele jaren betrokken 
bij Scoutinggroep St. Oswaldus te Zeddam. 
Na eerst jeugdlid van de scoutinggroep te 
zijn geweest, mocht hij op 18-jarige leeftijd 
zelf jeugdleider worden van de Verkenners 
(jongens van 11 t/m 16 jaar). Hierna is de 
heer Weijers penningmeester geworden 
van de vereniging. De heer Weijers zorgt 
er al ruim 25 jaar voor dat alles rondom 
de vlaggenceremonie op 4 en 5 mei elk 
jaar weer tot in de puntjes geregeld wordt. 
Sinds 2000 is de heer Weijers actief bij 
Stichting Mechteld ten Ham in ‘s-Heeren-
berg. Naast zijn inzet voor het Mechteld 
ten Ham-weekend mag ook toneelvereni-
ging Theater 2000 al plm. tien jaren bij de 
bouw van het decor op zijn creatieve inzet 
rekenen.

Lintjesregen 2021 Gemeente Montferland  
Op maandag 26 april 2021 was de jaarlijkse lintjesregen plaatsgevonden in de 
gemeente Montferland. De Koninklijke Onderscheidingen werden uitgereikt door 
burgemeester Peter de Baat tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Huis 
Bergh. Deze bijeenkomst werd georganiseerd volgens de huidige coronaregels. Er 

werden in totaal negen inwoners van de gemeente Montferland onderscheiden: 
zeven personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één als 
Ridder en één als Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Mevrouw Diny Burgers-Krus uit Kilder
Sinds 1995 is mevrouw Burgers actief als 
vrijwilligster voor toneelvereniging ‘Vrolijk’ 
in Kilder. Ook is mevrouw Burgers sinds 
dat jaar actief betrokken als vrijwilligster 
bij muziekvereniging St. Jan te Kilder. Als 
commissielid zorgde ze daarnaast voor de 
teksten, een logische opbouw en het be-
waken van de tijd. In 2006 werd mevrouw 
Burgers door de pastoor gevraagd of zij de 
functie van bestuurslid op zich wilde ne-
men bij P.C.I Kilder (voorheen Caritas). Hier 
stemde zij mee in. Ook zette ze zich in voor 
de ‘Zonnebloem’. In 2005 kwam mevrouw 
Burgers als secretaris in de Dorpsraad te 
Kilder. Na het vertrek van de voormalige 
voorzitter heeft zij zijn functie als voorzitter 
overgenomen. In 2014 werd mevrouw Bur-
gers lid van de werkgroep Ontmoetings-
plek Kilder van SV Kilder. Mevrouw Burgers 
is 5 jaar voorzitter van de locatieraad van 
de RK kerk Sint Jan de Doper in Kilder ge-
weest. Ook heeft ze een aantal jaren in het 
koor gezongen. Tot voor kort was zij lector 
en coördineerde zij de werkgroep hiervoor. 
Mevrouw Burgers is van 1996 tot 2005 ac-
tief geweest in de Berghse politiek als be-
stuurslid, als commissielid in de gemeen-
teraad en als raadslid. Vanaf 2018 werd 
zij gekozen tot gemeenteraadslid van de 
PvdA en is ze actief in de Montferlandse 
politiek. Sinds het nieuwe vergadermodel 
van de gemeenteraad (sept. 2019) is ze 
een van de voorzitters uit de voorzitters-
poule.



De heer Tonnie Peters uit Loil
De heer Peters was in 1978 actief als jeugd-
leider en trainer bij diverse jeugdelftallen 
- van mini’s tot de A-junioren bij SV Loil, 
waarmee hij op landelijk niveau competitie 
speelde. Eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 
was de heer Peters actief als bestuurder. 
Naast het bestuurswerk was hij een van de 
sturende krachten achter de opzet van het 
schoolvoetbal en zat hij in het organisatie-
comité van een groot eurosportring toernooi dat SV Loil heeft georganiseerd. In 1983 
werd de heer Peters lid van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. Tot op heden (37 
jaar later) is hij nog altijd lid van deze vereniging. Daarnaast was hij meerdere malen ad-
judant van Prins Carnaval en is hij 20 jaar lang een belangrijke schakel geweest tussen de 
Raad van Elf en het bestuur. In 2007 kreeg de heer Peters een onderscheiding uitgereikt 
van de carnavalsvereniging; ’t Drammertje.
Sinds 2015 is de heer Peters lid van Kontaktraad Loil. Na drie jaar lid te zijn geweest, werd 
de heer Peters in 2018 interim voorzitter van de Kontaktraad en tot op heden doet hij 
dit nog altijd. Toen in 2015 werd besloten om een regiegroep Hart van Loil op te richten, 
stond de heer Peters vooraan in de rij om betrokken te zijn bij dit traject. Daarnaast staat 
hij met regelmaat als vrijwilliger achter de bar bij Hart van Loil.

De heer Wim Visser uit Loil
21 jaar lang is de heer Visser lid geweest van 
carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers, 
waarvan 10 jaar als voorzitter van de Raad 
van Elf. Na deze periode is hij vier jaar be-
stuurslid geweest, waarbij hij de technische 
zaken oppakte. Ook heeft de heer Visser 8 
jaren actief deel uitgemaakt van de pronk-
zittingen. Ook is de heer Visser al ruim 20 
jaar actief als vrijwilliger voor SV Loil. In deze 
jaren is hij trainer en leider geweest van een aantal senioren teams. Na 10 jaar heeft de 
heer Visser de rol van consul voor de KNVB op zich genomen, wat hij tot op heden nog 
altijd doet.
In het najaar van 2015 heeft de heer Visser samen met een aantal oud-spelers van  
DVC’26, de technische commissie van de vereniging nieuw leven ingeblazen. Daarnaast 
coördineerde hij in de weekenden de overgang van de jeugdspelers naar het senioren-
team en pakte hij de interne scouting binnen de jeugd op. Ook is de heer Visser sinds 2016 
officieel vrijwilliger bij de Liemerije. Bijna 20 jaren is de heer Visser actief geweest voor 
Bouwend Nederland (afdeling de Liemers). Sinds het eerste jaar is de heer Visser als vrij-
williger betrokken geweest als commissielid van de organisatie en in de werkgroep is hij 
de technische man. Sinds 1971 (50 jaar) is de heer Visser werkzaam bij Welling in Wijchen, 
voorheen Didam. Sinds die tijd zet hij zich dagelijks met hart en ziel in voor het bedrijf.

De heer Martin Tiemessen uit Loil
Sinds 1962 is de heer Tiemessen lid van 
Muziek- en Toneelvereniging Amicitia te 
Loil, waarvan hij al meer dan 20 jaar actief 
bestuurslid, afwisselend secretaris en voor-
zitter is. Tijdens het 100-jarige jubileum van 
Amicitia in 2013 is de heer Tiemessen on-
derscheiden door KNMO voor zijn 50-jarige 
lidmaatschap. Ook was de heer Tiemessen 
destijds één van de redactieleden van het 
Jubileumboek. De heer Tiemessen is medeoprichter van de Stichting Kontaktraad Loil. 
Hij nam vanaf de oprichting in 1977 tot 2006 de rol van secretaris op zich, waarna hij nog 
tot 2011 bestuurslid is geweest. Tot op heden geeft hij de bestuursleden van de stichting, 
gevraagd en ongevraagd, adviezen die van belang zijn voor de leefbaarheid en samen-
hang in Loil. Al 35 jaar zet de heer Tiemessen zich als lid vol overgave in voor de carnavals-
vereniging, waarvan zeker 20 jaar als speler en tekstschrijver van de pronkzittingen. Sinds 
de oprichting in 2019 is de heer Tiemessen voorzitter van de Vereniging ‘t  Hart van Loil.

De heer Cor Limbeek uit Didam
De heer Limbeek is sinds 1972 lid van de EH-
BO-vereniging Didam. Inmiddels heeft hij 
ruim 28 jaren vol overgave de rol als voorzit-
ter op zich genomen. Naast het bijwonen van 
de jaarlijkse ledenvergadering begeleidde de 
heer Limbeek met trots een jeugdteam naar 
de landelijke EHBO-wedstrijden. In de perio-
de van 1990 tot 2005 was de heer Limbeek 
de kartrekker van het EHBO Rayon de Lie-
mers. Hij organiseerde jaarlijks een gezamenlijke informatieavond met een presentatie 
door een gastspreker voor de leden van alle Liemerse EHBO verenigingen. Ook is de heer 
Limbeek vanuit de EHBO-vereniging al 12 jaar betrokken bij de Nederlandse Hartstich-
ting. Jaarlijks neemt hij deel aan de Reanimatiepartnerdag van de Hartstichting. Tot slot 
houdt de heer Limbeek sinds zijn aantreden als voorzitter een lijst bij met gemotiveerde 
EHBO’ers binnen de gemeente Montferland die zich beschikbaar houden voor ongevallen 
en rampen. Ook zet hij jaarlijks een oefening op touw in samenwerking met de brandweer 
in Didam. De heer Limbeek is in de wereld van de EHBO een begrip!

Hoe bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups?
De gemeente Montferland begint vanaf half april met de preventieve aanpak te-
gen de eikenprocessierups door middel van het biologische bestrijdingsmiddel 
Xentari. Hierbij wordt rekening gehouden met bedreigde en beschermde vlinders.  

Preventieve bestrijding
De gemeente behandelt haar eiken direct 
nadat de rupsen uit hun ei komen. Afhan-
kelijk van het weer begint deze behande-
ling half april. In dit stadium is de rups nog 
niet schadelijk voor de volksgezondheid en 
heeft het nog geen brandharen. Binnen de 
kernen en in het buitengebied wordt het 
biologisch bestrijdingsmiddel Xentari in de 
eiken geblazen. In het buitengebied houdt 
de gemeente rekening met bedreigde en 
beschermde vlinders, op deze locaties 
vindt geen preventieve bestrijding plaats. 
In plaats daarvan kijkt de gemeente of met 
meer flora en fauna het biologische even-
wicht in de bermen kunnen herstellen, zo-
dat op die plekken op natuurlijke wijze de 
overlast van de eikenprocessierups vermin-
derd wordt.  

Curatieve bestrijding
Besmette bomen worden na controle ge-
merkt met een rood/wit afzetlint met de 

tekst: “Pas op! Eikenprocessierups”. Als de 
boom op gemeentegrond staat, laat de 
gemeente de nesten verwijderen. Omdat 
er erg veel nesten zijn, hebben belangrijke 
wegen en fietspaden voorrang bij de be-
strijding. De gemeente verwijderd de nes-
ten alleen binnen de kernen en langs een 
aantal belangrijke fietsroutes in het bui-
tengebied (van Didam naar ’s-Heerenberg 
en Doetinchem). Op deze fietsroutes na, 
worden in het buitengebied de nesten niet 
verwijderd.  

Gebruik geen folie! 
Het gebruik van plastic folie of plakstrips 
om eikenbomen doet meer kwaad dan 
goed. Veel natuurlijke vijanden van de ei-
kenprocessierups kunnen vastgeplakt ra-
ken. Daarnaast weerhoudt het gebruik van 
plastic folie de rupsen er niet van hun weg 
te vervolgen. Ze lopen moeiteloos over het 
plastic. Vogels kunnen plastic binnen krij-
gen als ze de rupsen achter de folie willen 

opeten. Soms laat de folie los en verwaait 
het in de directe omgeving.

Meer informatie?
Voor meer informatie, kijk op onze website 
www.montferland.info/eikenprocessie-
rups.

Iemand voordragen voor de 
Lintjesregen 2022? Het kan nog!
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 de Lintjesregen in 2022.

Iemand voordragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met het kabinet van de burgemeester via 
j.vierwind@montferland.info of 0316-291326. 
Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 juli 2021 te zijn ingediend.
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Cijfers - wat zeggen ze ….?
De gemeente Montferland krijgt van inwoners een 4,9 voor dienstverlening, zo las 
ik in de krant. Het cijfer is niet alleen laag, het is zelfs het laagste van alle gemeen-
ten in de regio. Zo’n bericht aan de ontbijttafel is niet bepaald een vrolijke start 
van je dag. Tot je er iets verder naar kijkt. 

Want dan blijkt het te gaan om de mening 
van slechts 32 inwoners van onze gemeen-
te. Natuurlijk telt die mening en ben ik 
benieuwd naar de achtergronden. Het ge-
sprek daarover is een kans. Echter, voor een 
echt goed beeld hadden er zo’n 300 men-
sen moeten meedoen. 
We willen de service aan onze inwoners op 
orde hebben. Dat moet vanzelfsprekend 
zijn, want onze inwoners kunnen niet naar 
buurgemeenten voor bijvoorbeeld de aan-
vraag van een paspoort of om de vuilnis te 
laten ophalen. Ze kunnen er alleen voor bij 
ons terecht. Via waarstaatjegemeente.nl 
is bijna 6.400 inwoners hun mening over 
onze dienstverlening gevraagd. Ruim 1.500 

reageerden en geven de dienstverlening 
van Montferland een nette 7. Daar word ik 
wel vrolijk van.  
Als gemeente zijn we veel bezig met de 
vraag hoe we het beter kunnen doen. Niet 
alleen in dienstverlening, maar ook hoe we 
onze inwoners kunnen betrekken bij onze 
plannen. Zo hadden we een paar dagen 
later een burgertop. We hebben als missie 
Montferland als de Groene Poort van Ne-
derland te presenteren. Daarvoor stellen 
we de vraag: hoe willen we samenwerken 
met anderen? Voor de burgertop hierover 
hebben we willekeurig 1.000 mensen uit 
onze bevolkingsadministratie uitgenodigd 
om mee te denken. Normaalgesproken wil 

Bekendmaking besloten extra 
raadsvergadering 6 mei 2021
Op 6 mei 2021 om 21.00 uur vindt in de raadzaal in Gouden Handen, Emmerik-
seweg 17 te ’s-Heerenberg een extra raadsvergadering plaats. In het openbare 
deel komt aan de orde het voorstel tot benoemen van een tweede en derde 
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Vervolgens is het voorstel dat raad en college in beslotenheid van gedachten wis-
selen over bevindingen door raadsleden inzake het dossier Hulp bij het huishouden 
(HbH). Alleen het openbare deel is live te volgen via de website: 
www.montferland.info/gemeenteraad.

Ouders gezocht met een mening over 
alcohol en drugs
In Montferland werkt de gemeente aan een nieuw preventie- en handhavingsplan 
alcohol en drugs. De belangrijkste doelstelling van het plan is om het alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Voor de totstandkoming van het 
plan gaan we in gesprek met de samenleving over het alcohol en drugsgebruik 
onder jongeren. Op maandag 17 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een 
brainstormsessie voor ouders.

Het maken van een nieuw plan doet de 
gemeente niet alleen, maar samen met 
de inwoners, verenigingen en organisa-
ties. Een lastige veranderopgave als het 
verminderen van alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren bereiken we alleen door 
samenwerking. Bij de totstandkoming van 
het plan betrekken we daarom actief jon-
geren, ouders, verenigingen, politie, horeca, 
supermarkten en jongerenwerkers. Samen 
komen we verder!

De rol van de ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in het 
voorkomen van alcohol- en drugsgebruik 
door jongeren. Ouders met duidelijke regels 
over alcoholgebruik en die ook toezien op 
deze regels, verkleinen bij hun kinderen de 
kans op alcoholproblemen op latere leef-
tijd. Maar dat is vaak eenvoudiger gezegd 
dan gedaan. Jongeren willen experimen-
teren, sommigen zoeken de grenzen op en 
willen erbij horen. Sommige ouders willen 
de NIX18 regel wel naleven, terwijl andere 
ouders alcoholgebruik onder de achttien 

jaar wel toestaan. Wij komen graag met 
ouders in gesprek hoe zij hier mee omgaan 
en op welke wijze zij ondersteuning wen-
sen. 

De risico’s van alcoholgebruik
Alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd 
is schadelijk. Jongeren zijn extra kwetsbaar. 
Hun hersenen zijn nog volop in ontwikke-
ling en ze lopen sneller een alcoholvergif-
tiging op. Daarom heeft de overheid een 
belangrijke taak om jongeren te bescher-
men via voorlichting en wetgeving. Zo mo-
gen 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 middelen, 
blijkt dat in Montferland het gebruik van 
alcohol onder jongeren de afgelopen 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 handhavings-
plan alcohol en drugs te vernieuwen. 

Met elkaar in gesprek: ouders
In de komende periode staan sessies met 
jongeren, ouders en verenigingen op de 
agenda. Op maandag 17 mei van 19.30 
tot 21.00 uur staat een brainstormsessie 
voor ouders gepland. Onder leiding van 
het Trimbos Instituut - hét onafhankelijke 
kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs 
en mentale gezondheid – wisselen de ou-
ders ervaringen en meningen uit over alco-
hol- en drugsgebruik onder jongeren. Ook 
gaan we in gesprek over welke ideeën er bij 

ouders zijn om het middelengebruik onder 
jongeren te verminderen. Bij deelname aan 
deze sessie zorgt de gemeente en het Trim-
bos Instituut uiteraard voor een (sociaal) 
veilige omgeving waarin de privacy van de 
deelnemers gewaarborgd is.   

Aanmelden en meer informatie
Bent u een ouder en wilt u graag meeden-
ken? Meld u dan aan via www.montfer-
land.info/brainstormsessieouders. 
Wilt u meer informatie over deze sessie 
voor ouders of de totstandkoming van 
het preventie- en handhavingsplan alco-
hol en drugs, neem dan contact op met 
Clemenda Som – (preventiemedewerker)  
c.som@montferland.info | 06-10989738  
of Dennis Weijers – (beleidsmedewerker 
gezonde leefstijl) d.weijers@montferland.
info | 06-13341293. 

je deze mensen een fijne dag aanbieden 
met een hapje en een drankje op een loca-
tie waar ze met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. Maar helaas was dat in deze coro-
natijd niet mogelijk. Wat wel kon, was een 
digitale ontmoeting. Een gesprek via het 
beeldscherm. Van de 1.000 uitgenodigden 
hebben er slechts 22 meegedaan. 
De inbreng van deze 22 inwoners in het 
gesprek is enorm waardevol. Ze tonen een 
grote betrokkenheid bij de gemeente, an-
dere inwoners en hun leefomgeving. Het 

was een leuk gesprek met mensen met 
verschillende achtergronden.
Maar ook hier geldt, hoe relevant zijn de 
uitkomsten van een gesprek met 22 men-
sen op een bevolking van meer dan 36.000 
inwoners? Dat neemt niet weg dat we de 
betrokkenheid van de deelnemers waarde-
ren en met hun inbreng aan de slag gaan. 
Veel gemeenten worstelen hiermee: hoe 
betrek je meer inwoners bij je plannen? 
Ook dat is dienstverlening. Tips van u, onze 
inwoners, zijn welkom! 



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
 Ruimtelijke Ordening

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Bloemenbuurt te Didam (kadastraal gem. Didam, sectie 

L, nr. 337) 6942; het plaatsen van een Modulair Energie 
Systeem (ontvangen 27-04-2021)

-  de Braak 2 te Didam, 6942 NG; het renoveren van de be-
staande stal + gedeeltelijke herbouw andere bestaande 
stal (ontvangen 22-04-2021)

-  Drostlaan 17 te Didam, 6941 AA; het uitbreiden van het 
woonhuis (ontvangen 27-04-2021)

-  Geulecampweg 7 te Didam, 6942 PB; het plaatsen van 
zonnepanelen (ontvangen 27-04-2021)

-  Julianaboom 6 te Kilder, 7035 CX; het bouwen van een 
woning (ontvangen 27-04-2021)

-  Kastanjelaan 4a te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 
een verplaatsbare mantelzorgwoning (ontvangen 22-
04-2021)

-  Langestraat 20 te Braamt, 7047 AP; het bouwen van een 
woning (ontvangen 26-04-2021)

-  Lengelseweg 28 te ’s-Heerenberg, 7041 DN; het vervan-
gen van het dak (ontvangen 29-04-2021)

-  Loolaan 7 te Kilder, 7035 DB; het kappen van bomen 
(ontvangen 23-04-2021) 

-  Past van Angerenstraat 19 te Beek, 7037 AH; het plaat-
sen van een schutting (ontvangen 23-04-2021)

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.

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Molenstraat 12 te ’s-Heerenberg, 7041 AE; het bouwen 

van een bar en het verhogen van de borstwering (ver-
zonden 26-04-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Emmerikseweg 1  te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het nieuw 

bestickeren van de ramen (verzonden 28-04-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Waverlo 1 te Didam, 6942 RG; het wijzigen van de brand-

scheidingen op de begane grond, en het plaatsen van re-
clame (verzonden 28-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  de Plataan 32a te Didam, 6941 ZN; het intern verbouwen 

voor het verkrijgen van extra slaapruimten (verzonden 
23-04-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Logistiekstraat 22 te ’s-Heerenberg, 7041 KH; het uit-
breiden van het bedrijfspand (verzonden 29-04-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oude Zandweg 3 te Didam, 6942 JP; de buitenkant van 
de woning voorzien van stucwerk (verzonden 26-04-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Spoorstraat 5 te Didam, 6942 EA; het intern uitbreiden 
van de winkel (verzonden 28-04-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Transportweg 1 en 2 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het bou-
wen van een bedrijfspand met kantoren (verzonden 29-
04-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

 Milieu    
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Transportweg 6 te ‘s-Heerenberg.
Door de ligging op een geluidgezoneerd industrieterrein 
worden er maatwerkvoorschriften opgelegd voor het on-
derwerp geluid.

(verzonden 23 april 2021)
Inzagetermijn: 6 weken
Rechtsmiddel: 
Bezwaar: naar het college van burgemeester en wethou-
ders van Montferland, postbus 47, 6940 BA, Didam.
Verzoek om een voorlopige voorziening: bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

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 ‘t Slag 1 te Didam.
De melding betreft het bouwen van een berging.

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 Frieslandweg 9a te Didam.
De melding betreft het bouwen van een mestsilo en het 
veranderen van dierenaantallen in bestaande bebouwing.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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


