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Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaat-
regelen zijn er banen verdwenen en kunnen veel ondernemers hun werk niet of 
maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voor-
heen. Zij hebben mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk 
te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de ge-
meente voor als u weinig inkomen heeft als 
gevolg van de coronamaatregelen en als u 
hierdoor problemen heeft met het betalen 
van uw woonkosten. Het gaat dan om de 
huur of de hypotheek, de kosten van bij-
voorbeeld elektriciteit, gas en water en ser-
vicekosten. De gemeente verstrekt maxi-
maal € 1.500,- per huishouden per maand.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een 
TONK-uitkering als u voldoet aan onder 
andere deze voorwaarden:

-  Uw inkomensverlies in de periode van de 
coronacrisis bedraagt minimaal 30 %;

-  Uw huur/hypotheeklasten zijn boven de 
€ 430,- per maand;

-  U heeft niet meer vermogen dan 
€ 12.590,- ; 

-  U voldoet aan de inkomenstoets. Tot 
150% van het sociaal minimum is er 
geen draagkracht uit inkomen. Hierbo-
ven wordt de draagkracht uit inkomen in 
mindering gebracht op de eventueel te 
verstrekken TONK.

Bekijk voor meer informatie of het 
doen van een aanvraag onze website, 
www.montferland.info. 

Er bestaan zorgen over de toekomst van ‘s-Heerenberg-Oost. Een aantal 
voorzieningen staat onder druk of is verdwenen. Denk aan de supermarkt en 
de voetbalvereniging. Tegelijk loopt er een onderzoek naar de locatie voor de 
nieuwe Brede School. We pakken de Drieheuvelenweg aan en we kijken naar 
de kansen voor duurzame en toekomstbestendige woningen in de gemeente. 
Stuk voor stuk veranderingen die invloed kunnen hebben op het wonen en le-
ven in ‘s-Heerenberg-Oost.

Vooruitkijken
Op sommige plekken 
kan het dus beter. Daar-
om hebben de gemeente 

Montferland en woningcorporatie Plavei 
op verzoek van bewoners de handen 
ineengeslagen. We gaan een toekomst-
visie voor ‘s-Heerenberg-Oost maken 
en we kijken voor de komende 10 tot 15 
jaar vooruit. Bij het maken van deze toe-
komstvisie is de mening van de inwoners 
van het gebied erg belangrijk. Zij weten 
namelijk hoe het écht is in de buurt, wat 
er fijn is en wat men mist. Daarom viel af-
gelopen week een enquête op de mat van 
alle inwoners van ’s-Heerenberg-Oost. 

Woont u in ’s-Heerenberg-Oost? 
Vul dan de enquête in en denk mee over 
de veranderingen in uw wijk! U kunt de 
enquête tot uiterlijk 28 mei terugsturen. 
U doet dit door: 
•  hem in de bijgevoegde envelop op de 

brievenbus te doen (postzegel is niet 
nodig);

• hem in te leveren bij Resto De Bongerd;
•  hem digitaal in te vullen via de link in 

de brief die u hebt ontvangen. 

Liever persoonlijk uw mening met ons 
delen?
Vanwege de coronamaatregelen willen 
wij zo min mogelijk mensen op de been 
brengen. Deelt u toch liever persoonlijk 
uw mening, dan kunt u bij ons langsko-
men. Op woensdag 19 en 26 mei staan 
twee medewerkers van de gemeente 
Montferland en Plavei buiten Resto De 
Bongerd om u op gepaste afstand te 
woord te staan:
• Woensdag 19 mei 18.30 – 20.00 uur;
• Woensdag 26 mei 14.00 – 16.30 uur.

Gebruik geen folie of plakstrips tegen de eikenprocessierups!
Sommige inwoners omwikkelen eikenbomen met folie of plakstrips voor het be-
strijden van de eikenprocessierups. Dit raden wij sterk af! Vooral het aanbrengen 
van de plakstrips doet meer kwaad dan goed. Veel natuurlijke vijanden van de ei-
kenprocessierupsen kunnen vastgeplakt raken. Naast insecten kunnen ook vogels 
en vleermuizen vast komen te zitten op de strips.

Stress
Zonder verstoring zijn de eikenprocessie-
rupsen rustige insecten. Ze hebben voorop 
in de processie een leider die bepaalt waar 
de andere rupsen heen gaan. Verstoring 
van de processie leidt tot stress onder de 
rupsen. Bij een plakstrip komt de leider als 
eerste op de lijm vast te zitten, waardoor 
het contact met de andere rupsen verbro-
ken wordt. Dan ontstaat er stress onder de 
rupsen, waarbij ze massaal hun brandha-
ren af zullen schieten als verdediging. Dit 
veroorzaakt verwaaiing van brandharen 
in de directe omgeving, waardoor mensen 
ongewenst blootgesteld kunnen worden 
aan deze brandharen, met alle negatieve 
gezondheidsgevolgen.

Zonder moeite
Het gebruik van plastic folie weerhoudt de 
rupsen er niet van om hun weg te vervol-
gen. Ze lopen moeiteloos over het plastic. 
Daarnaast bestaat de kans dat vogels 
plastic binnen krijgen als ze rupsen achter 
de folie willen opeten. Ook bestaat de kans 
dat de folie loslaat en in de directe omge-
ving verwaait.  

Bovenin de boom
Tenslotte klopt de basisgedachte dat de 
folie en plakstrips eikenprocessierupsen 
tegen zouden houden al niet. De eitjes van 
de rups worden voornamelijk vooral op de 
jonge takken boven in de boom afgezet. 

Voor het grootste gedeelte van de tijd ver-
blijven de rupsen boven in de boom. De ge-
dachte van de folie en strips is dat het voor-
komt dat de rupsen in de boom klimmen. 
Als het al zou werken dan zorgt het er juist 
voor dat de rupsen in de boom zullen blij-
ven. Het is dus zeker geen natuurvriendelijk 
alternatief in de bestrijding en beheersing 
van de overlast van de eikenprocessierups.

Bron: kennisplatform eikenprocessierups



Webinar bedrijfsmatig duurzame energie opwekken voor agrariërs en MKB/Kleinbedrijf
In de gemeente Montferland werken we samen met inwoners, bedrijven en orga-
nisaties aan de energietransitie. Om ondernemers te helpen om hun dak(en) in 
te zetten voor het produceren van zonne-energie hebben we als gemeente sinds 
2018 het programma Zonnige Bedrijven. Deelnemers ontvangen een gratis en vrij-
blijvend advies over de mogelijkheden van een zonne-installatie op het dak. Al bij-
na 100 Montferlandse ondernemers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 
Vanwege dat succes is het programma (opnieuw) verlengd.

Agem start binnenkort met een nieuwe 
wervingsronde, waarbij de focus ligt op 
de agrarische sector en bedrijven met een 
kleinverbruikersaansluiting. 

De aftrap vindt plaats in de vorm van een 
informatief webinar over het programma 
Zonnige Bedrijven en de verschillende mo-
gelijkheden en stappen in het realiseren 
van een Zonnig Bedrijfsdak.

De volgende webinars worden voor de  
gemeente Montferland georganiseerd: 
•  Woensdag 26 mei 20.30 uur: Zonnige 

Bedrijven voor agrariërs 
•  Donderdag 10 juni 20.00 uur: Zonnige 

Bedrijven voor MKB/kleinbedrijf
Aanmelden voor het webinar kan eenvou-
dig via www.agem.nl/webinar. Kunt u op 
deze momenten niet live meekijken? Meld 
u dan alsnog aan voor het webinar om een 
terugkijklink te ontvangen. 

Deelname aan het webinar is niet ver-
plicht. U kunt zich ook direct aanmelden 
voor Zonnige Bedrijven via de website van 
Agem: www.agem.nl/zonnigebedrijven. 

Als u zich inschrijft voor het programma 
dan krijgt u een gratis quickscan en busi-
nesscase-vergelijking aangeboden dat de 
technische en financiële mogelijkheden 
laat zien voor het plaatsen van zonnepa-
nelen op uw eigen bedrijfsdak(en).

Aanpassingen afvalinzameling!
In verband met Pinksteren zijn er enkele aanpassingen in de afvalinzameling. Op 
onze website www.montferland.info/afvalwijzer  vindt u de meest actuele inza-
meldata. Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in voor een persoonlijke in-
zamelkalender.

Inzameling gft-afval
Maandag 24 mei 2021 (tweede pinkster-
dag) wordt in Montferland geen gft-afval 
ingezameld. De gft-inzameling vindt plaats 
op zaterdag 22  mei 2022. Het betreft hier 
de inzamelgebieden in de bebouwde kom 
van ’s-Heerenberg-Oost, Azewijn, Braamt, 
Kilder en Zeddam. Omdat de route in som-
mige gevallen anders is dan normaal, dient 
u de gft-bakken tijdig (de vuilniswagens 
beginnen om 07.30 uur) buiten te zetten.

Inzameling Plastics, Blik en Dranken-
kartons
Ook wordt op maandag 24 mei 2021 wordt 

in Didam geen Plastics, Blik en Dranken-
kartons ingezameld. Het gaat hierbij om 
het inzamelgebied Didam-Noord en het 
buitengebied van Didam gelegen tussen 
het spoor en de A-18 alsmede Nieuw-Dijk 
Voor deze inzameling is geen vervangende 
dag aangewezen. De eerstvolgende inza-
meldag hiervoor is op maandag 7 juni 2021.

Meer informatie
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.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Didamseweg te Loerbeek, 7036; het oprichten van een 

woning (ontvangen 10-05-2021)
-  Endepoelstraat 12 te Didam, 6942 GL; het uitbreiden van 

een bedrijfsbouw (ontvangen 11-05-2021)
-  Kad.gem. Didam, sectie O, nr. 746 (omg. Kapelstraat te 

Loil), 6941; het plaatsen van een Vodafone Antenne In-
stallatie (ontvangen 12-05-2021)

-  Wijnbergseweg 5 te Braamt, 7047 CZ; het nieuwbouwen 
van 3 bedrijfsunits (ontvangen 10-05-2021)

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
-  De Bongerd 3 te Didam, 6941 AP; het verwijderen van as-

best (verzonden 07-05-2021)
-  Lageweg 4 te Braamt, 7047 CA; het verwijderen van as-

best (verzonden 11-05-2021)
-  Noorder Markweg 5 te Loerbeek, 7036 AL; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 07-05-2021)
-  Tatelaarweg 32 te Didam, 6941 RB; het slopen van een 

stal/schuur (verzonden 10-05-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Julianaboom 6 te Kilder, 7035 CX; het bouwen van een 

woning (verzonden 10-05-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Hoef 1 te Kilder, 7035 CD; het gedeeltelijk vervangen 

van de bovenbouw melkveestal en uitbreiding (verzon-
den 10-05-2021). Rechtsmiddel: Beroep, bij het Team 

bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

-  Koppelstraat 2 te Braamt, 7047 CX; het realiseren van 
een werktuigenberging en sleufsilo’s (verzonden 12-05-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Langestraat 5 te Braamt, 7047 AM; het renoveren en iso-
leren van het dak (verzonden 10-05-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Langestraat 33 te Braamt, 7047 CE; het uitbreiden van 
de woning en wijzigen van schuren (verzonden 12-05-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Melderstraat 18 en 18a  te Didam, 6942 NM; het verbou-
wen van  de woning en de veldschuur (verzonden 12-05-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Sint Jansgildestraat 27 te Beek, 7037 CA; het brandvei-
lig gebruiken van het hotel (verzonden 07-05-2021). 
Rechtsmiddel: Beroep, bij het Team bestuursrecht van 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arn-
hem.

-  van Voorstweg 2 te Didam, 6941 RV; het wijzigen van 
de eerder verleende omgevingsvergunning voor het ver-
bouwen en uitbreiden van de woning (verzonden 12-05-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Weemstraat 60d  te Didam, 6941; het oprichten van 
een woning (verzonden 12-05-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Ontwerpbestemmingsplan en m.e.r.-beoordelings-
besluit ‘Zandwinning Werfhout’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 19 mei 
2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ie-
der het ontwerp van het Bestemmingsplan ‘Zandwinning 
Werfhout’ ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische re-
geling voor zandwinning, waarbij, ten behoeve van zand-
winning, de bestaande zandwinplas Werfhout wordt uit-
gebreid en daarna als natuurgebied wordt ingericht. Het 
College van burgemeester en wethouders van Montfer-
land heeft in zijn vergadering van 4 mei 2021 besloten dat 
voor dit bestemmingsplan geen m.e.r.-procedure hoeft te 
worden doorlopen. Voor de uitvoering van de zandwin-
ning en de daaraan verbonden termijnen is nog een door 
de provincie Gelderland te verlenen ontgrondingsvergun-
ning benodigd.
Het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij beho-
rende bijlagen, ligt ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis in Didam, Bergvredestraat 10, en is tevens via 
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te 
raadplegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ie-
der zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswij-
ze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval 
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ont-
wikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. 
Zie ook de kolom ‘toelichting en rechtsmiddelen’ elders 
op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 

 APV 
Verleende Drank en horecavergunning
Handelsnaam:  Bakhuus Sanders BV
Locatie:  Marktplein 2 te Didam
Verzonden:  12-05-2021
Rechtsmiddel:  bezwaar

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft  u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage-
termijn kunt u schrift elijk 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.

Raadsavond Montferland 20 mei
Op 20 mei vanaf 19.00 uur wordt de raadsavond gehouden in de raadzaal in 
’s-Heerenberg. De raadsavond staat in het teken van beeldvorming (informatie 
ophalen), oordeelsvorming (debat) en besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of fractievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen. De raadsavond is ge-
heel digitaal te volgen: www.montferland.info/gemeenteraad

Raadzaal
19.00 uur tot 19.30 uur Vragenhalfuur
19.35 uur tot 20.55 uur – Beeld & Oordeels-
vorming over het Corona herstelplan

Raadsvergadering vanaf 21.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Startnotitie Evenementenbeleid
5.2   Wijzigen gemeenschappelijke regeling 

VNOG
6. Bespreekstukken

6.1   Raadsvoorstel verkoop incourante 
woningbouwkavel Meester Helmes-
straat te Zeddam

7. Moties zonder raadsvoorstel

Besloten deel: 
8.  Vaststellen notulen besloten raads-

vergadering 6 mei 2021
9. Dossier Hulp bij het huishouden
  De gemeenteraad spreekt met elkaar 

verder over het dossier Hulp bij het 
huishouden (HbH) en dit agendapunt 
is een vervolg op de extra raadsverga-
dering van 6 mei jl.

10. Sluiting

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

De raadsavond wordt live uitgezonden via 
internet en blijft daarna beschikbaar om 
te kunnen raadplegen. Wilt u inspreken of 
meer informatie? Neemt u dan contact 

op met: griffie@montferland.info of via 
0316-291378. Op www.montferland.info/
gemeenteraad vindt u de actuele agenda 
en de vergaderstukken.


