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Optimistisch de zomer in 
“Waar zat jij op het terras, toen het weer mocht?” Over een paar jaar zou dit een vraag 
kunnen zijn als we terugblikken op de coronaperiode en de zomerse weg eruit met 
versoepelingen. Ik vertel dan dat ik in het hoge noorden was, waar familie van mij 
woont. Onderweg bezochten Lida en ik een mooi terras. De regen kwam die dag met 
bakken uit de lucht, maar dankzij de grote parasols konden we op het terras blijven 
zitten. En dat deden veel andere bezoekers ook. 

De afgelopen maanden hebben velen van ons verlangend uitgekeken naar de dag 
dat de terrassen opengingen. Ze stonden symbool voor de terugkeer van betere tij-
den en het begin van versoepelingen. We wisten: als de terrassen opengaan, gaat 
het de goede kant op. Belangrijk voor de recreatieve en toeristische sector in onze 
gemeente. We zaten als samenleving lange tijd in een wachtstand, maar nu gaan we 
weer richting normaal.

Dat de terrassen open konden, betekent ook dat de coronacijfers dalen. Dat zien we 
ook in Montferland. Wekenlang schommelde het cijfer tussen de 300 en 400 be-
smettingen per week per 100.000 inwoners. Dat heet het risiconiveau ‘zeer ernstig’. 
Maar sinds half mei neemt het aantal besmettingen af.

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd, kijken we reikhalzend verder: wanneer 
hoeven we niet meer anderhalve meter afstand tot elkaar te houden? Daar zitten we 
echt op te wachten. Dan kunnen we weer handen schudden. Dan zijn we nog weer 
dichter bij normaal. 

Al zal niet bij iedereen meteen het vertrouwen terug zijn. Vorige zomer ging het im-
mers ook de goede kant op, maar kregen we direct daarna weer te maken met nieuwe 
besmettingsgolven. Met dat in het achterhoofd zal een groep mensen uit voorzorg 
wat langer afstand willen houden. Misschien is dat zelfs iets wat blijvend is. Zoals ook 
meer thuiswerken blijvend is na de coronatijd.

Toch is er wel een belangrijk verschil met de situatie van de vorige zomer. Nu hebben 
we vaccins tegen corona en zijn we beter beschermd. Ik heb de vaccinatiecijfers erbij 
gepakt. In Montferland zijn half mei ruim 10.000 mensen gevaccineerd door de GGD. 
Daar komen de cijfers van huisartsen nog bij. Dat betekent dat ongeveer eenderde 
van onze inwoners een of twee prikken heeft 
gehad. Dat valt me alleszins mee, en de ver-
wachting is dat het tempo van vaccineren 
fors omhoog gaat.

Ik zie de zomer dan ook positief tegemoet. 
We hebben het vooruitzicht dat we op va-
kantie kunnen, in ieder geval in eigen land. 
En dat is iets waar ik me op verheug.

Burgemeester Peter de Baat

Maak het ze niet te makkelijk!
Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?

1.  Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 
U kent uw eigen buurt het beste, dus 
als u het niet vertrouwt, is dat niet voor 
niets. 

2.  Laat als het donker is en u niet thuis 
bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof 
er iemand aanwezig is. Stel hiervoor 
bijvoorbeeld een automatische licht-
schakelaar in.

3.  Sluit ramen en deuren goed af, ook als 
u maar even weg bent. Draai de deur 
ook altijd op slot.

4.  Heeft u een achterom? Doe de poort 
ook goed op slot en zorg voor verlich-
ting in de tuin.

5.  Leg kostbare apparatuur, zoals laptops 
en iPads, uit het zicht.

6.  Heeft u struiken rondom het huis? Zorg 
ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis 

voor buren en voorbijgangers goed te 
zien is.

7.  Zorg dat er geen ladders, containers 
of andere hulpmiddelen bij uw woning 
staan die het makkelijk maken om 
naar binnen te klimmen.

8.  Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng 
hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

9.  Verstop geen huissleutels onder een 
deurmat of in een bloempot. Dit zijn 
ook voor inbrekers geen ‘geheime’ 
plaatsen.

10.  Hang geen adreslabel aan uw sleutel
 (bos).

De Gemeente Montferland en Plavei brachten afgelopen week een heuse wens-
boom naar de Galamaschool aan de Bongerd in ’s-Heerenberg. Alle leerlingen 
van de school mogen de komende week wensen voor hun straat of wijk op een 
sticker schrijven en in de boom plakken. 

Groep 7B mocht het spits afbijten en als 
eerste hun wensen op de boom plakken. 
Zij zien het liefste dat de supermarkt 
weer terug komt, dat de wijk groener 
wordt mét een natuurspeeltuin en dat 
de garageboxen worden opgefleurd. De 
groepen 7 en 8 kregen ook een gastles 
over het (ver)bouwen van wijken en dor-
pen die gegeven werden door steden-
bouwkundige Arjan van der Laan en door 
Sylvia Kessen vanuit Plavei. 

Toekomstvisie
De wensen in de boom en uit de gastles-
sen worden verzameld en gebruikt voor 
het maken van de toekomstvisie van 
’s-Heerenberg-Oost. Deze visie maakt de 
gemeente en Plavei samen met inwoners 
(jong en oud), ondernemers en andere 
belanghebbenden. Rond de zomer van 
2021 verwacht men de toekomstvisie 
voor het hele gebied klaar te hebben. 

Enquête
Naast de wensboom kregen 2.000 huis-
houdens in de wijk een enquête toege-
stuurd waarin vragen worden gesteld 
over thema’s als voorzieningen, betrok-
kenheid, veiligheid en duurzaamheid. De 

inwoners hebben tot 28 mei om de en-
quête in te vullen en terug te sturen. Ook 
worden inwoners en ondernemers be-
trokken bij de toekomstvisie door middel 
van online sessies, telefoongesprekken 
en stoepbezoeken.

Liever persoonlijk uw mening met ons 
delen?
Woont u in ’s-Heerenberg-Oost en wilt u 
graag persoonlijk uw mening over de toe-
komstvisie met ons delen? Vanwege de 
coronamaatregelen willen wij zo min mo-
gelijk mensen op de been brengen. Deelt 
u toch liever persoonlijk uw mening, dan 
kunt u bij ons langskomen. Op woensdag 
26 mei tussen 14.00 en 16.30 uur staan 
twee medewerkers van de gemeente 
Montferland en Plavei buiten Resto De 
Bongerd om u op gepaste afstand te 
woord te staan.



Gratis cursus: sport en bewegen voor ouderen
Bent u (als club) geïnteresseerd om door een (nieuw) beweeg- en sportaanbod 
meer ouderen in beweging te brengen? Neem dan gratis deel aan de opstartcur-
sus OldStars Sport. Op zaterdag 12 juni komt deze cursus naar Montferland toe. 
Het Nationaal Ouderenfonds, welzijninstelling Welcom en de gemeente Montfer-
land organiseren deze cursus van 09.00 (inloop) tot 15.30 uur op Sportpark de 
Korenakker in Loil.

De cursus van het Nationaal Ouderenfonds 
is een laagdrempelige eerste kennisma-
king om ouderen op een verantwoorde en 
plezierige manier (via OldStars Sport) in 
beweging te brengen. De opstartcursus is 
vooral van praktische aard. U leert welke 
beweegvormen en spelvormen voor oude-
ren geschikt zijn. Ouderen gaan - ieder op 
zijn of haar eigen niveau - door deze oefen-
vormen met nog meer plezier deelnemen 
aan beweeg- en sportactiviteiten. 

De belangrijkste informatie zetten we hier-
onder voor u op een rijtje:
Wat? Opstartcursus OldStars Sport
Voor wie? Sportaanbieders, zorg- en wel-
zijnsinstellingen en overige geïnteresseer-
den
Wanneer? zaterdag 12 juni van 09.00 (in-
loop) tot 15.30 uur
Waar? Sportpark de Korenakker (Wehlse-
weg 42, 6941 DM Didam)

De cursus is een fysieke bijeenkomst en 
houdt uiteraard rekening met de op dat 
moment geldende maatregelen om ver-
spreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.

Inhoud cursus 
Bij OldStars Sport bestaat verantwoord 
bewegen uit drie bouwstenen. De bouw-
stenen zijn spelvormen, het aanbieden van 

de juiste beweegvormen en de sociale set-
ting. Deze bouwstenen leveren tezamen 
een bijdrage aan de gezondheidsvaardig-
heden van ouderen. Veel trainers en be-
geleiders hebben vragen over de opbouw 
van de training en de intensiteit van de 
verschillende aangeboden spelvormen. In 
deze opstartcursus is er volop de mogelijk-
heid om hier vragen over te stellen.

Verbinding met Athletic Skills Model
Als basis voor de aangepaste spelvormen 
van OldStars is gekozen voor het Athletic 
Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie 
zijn er gerichte spel- en beweegvormen 
ontwikkeld om fitter, gezonder en beter in 
beweging te zijn. Daarbij zijn sociale activa-
tie, cognitieve uitdaging en plezier belang-
rijke pijlers. Beweegstrateeg en grondleg-
ger van het ASM, René Wormhoudt, neemt 
op basis van dit model de deelnemers mee 
in aangepaste spelvormen voor ouderen.

Voorrang voor deelnemers uit Montfer-
land
Om deel te nemen aan de opstartcursus 
heeft u geen vooropleiding nodig. Er zijn 
ook geen kosten aan verbonden. Per be-
weeg- en sportaanbieder mogen maxi-
maal twee deelnemers deelnemen. Er is 
plaats voor maximaal 20 deelnemers. Tot 
en met zondag 30 mei hebben deelne-
mers uit Montferland voorrang. Daarna 

is het ook mogelijk voor deelnemers uit 
andere (Achterhoekse) gemeenten om 
zich aan te melden. Dus schrijf u snel in via  
www.montferland.info/sport, want vol is 
ook echt vol!

Meer informatie
Voor meer informatie over de Opstartcur-
sus OldStars Sport neemt u contact op met 
Dennis Weijers via d.weijers@montferland.
info of 0316-291327. Heeft u behoefte aan 
individueel advies over het organiseren van 
sportaanbod voor ouderen? Guido Groen-
dijk - verenigingsondersteuner bij Welcom - 
ondersteunt individuele vragen graag met 
advies en hulp. Hij is te bereiken via g.groe-
nendijk@welcommail.nl of 06-23237100.

Over het Ouderenfonds en OldStars 
Sport
Het Nationaal Ouderenfonds is een lan-

delijk goed doel. Samen met bedrijven en 
instanties, overheden, donateurs, ambas-
sadeurs, vrijwilligers en medewerkers zet-
ten zij zich in voor een samenleving waarin 
iedere oudere een leven leidt zoals hij of zij 
dat wenst. 
Met OldStars Sport werkt het Oude-
renfonds aan een ouderenvriendelijke 
sportomgeving bij sportaanbieders. Het 
belangrijkste uitgangspunt is de positieve 
bijdrage van sport en bewegen in groeps-
verband aan de levenskwaliteit van oude-
ren. De spelvarianten van OldStars geven 
ouderen de mogelijkheid om op hun eigen 
niveau mee te blijven doen in groepsver-
band. Oldstars Sport stimuleert verant-
woord beweging, ontmoeting en stimu-
leert ouderen om regie te houden over hun 
eigen leven.

OldStars Running is één van de Montferlandse voorbeelden van bewegen voor ouderen 
(foto: Leny Jansen)

Inzameling Taxussnoeisel weer van start
Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei!
De afgelopen twee weken werd er veel regen voorspelt. Voor veel Nederlanders 
was dit een domper op de meivakantie, maar niet voor stichting Taxus Taxi. Inte-
gendeel! Met temperaturen tussen de 15 en 20 graden, zijn dit voor de taxusplant 
de perfecte omstandigheden om een groeispurt in te zetten. Voor de stichting dus 
reden genoeg om het startsein te geven voor de taxusinzameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie 
met de regenval zijn voor de taxushaag 
de ingrediënten voor groei. Inmiddels is 
dan ook bekend dat de inzameling start 
op dinsdag 25 mei. Uw snoeisel aanmel-
den via taxustaxi.nl/afspraak is mogelijk 
vanaf maandag 24 mei (2de Pinksterdag), 
waarna de stichting vanaf 25 mei het verse 
groen bij u aan huis komt ophalen. 

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte 
welkom. De kleine taxustwijgjes bevatten, 
zoals vele inmiddels weten, de belangrijke 
stof 10-dab. Van deze stof wordt het me-

dicijn Taxol gemaakt, dat een kankerrem-
mende werking heeft. Door uw taxushaag 
te snoeien tijdens de inzamelperiode van 
Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke ma-
nier bijdragen aan de strijd tegen kanker. 

Inzamel voorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u 
thuis komen ophalen bij een minimum 
hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere hoeveel-
heden zijn in te leveren bij inzamelpunten 
welke vanaf 25 mei te vinden zijn via taxus-
taxi.nl/uitgiftepunten. 

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit 
van het snoeisel van groot belang. Zo kan 
de stichting enkel het snoeisel gebruiken 
dat in 1 jaar op de haag groeit. Takken en 
hele planten zijn helaas niet bruikbaar. Om 
het zo vers mogelijk in te zamelen vraagt 
de stichting u ook het snoeisel direct na het 
snoeien aan te melden. Voor meer infor-
matie en instructievideo’s kunt u terecht 
op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch 
bijdragen aan de strijd tegen kanker? Dat 
kan! Het doorgewinterde team van taxus-
ophalers is namelijk altijd op zoek naar 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
dit mooie doel. Als taxuschauffeur haalt 
u in de maanden juni, juli en augustus het 
verse taxusgroen op bij ieder die het aan de 
stichting wil doneren. Voor meer informa-
tie kan gemaild worden naar 
communicatie@taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 2021 

weer gratis materialen verstrekt door 
Taxus Taxi. Door een grote vertraging in de 
levering, laat de befaamde Taxus Taxi Tas 
nog even op zich wachten, maar de stich-
ting heeft voor een passende oplossing ge-
zorgd. De tassen en zeilen zijn, zoals u ge-
wend bent, op te halen bij diverse partners 
van Taxus Taxi, waaronder; Boerenbond, 
Welkoop en Intratuin. Heeft u geen tassen, 
dan kunt u het snoeisel ook gewoon op een 
hoop leggen. De stichting zorgt dat het 
netjes wordt opgeruimd. 
Meer informatie over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is 
te vinden via taxustaxi.nl of sociale media. 



Senioren en veiligheid
Oplichters zijn van alle tijden en verzinnen steeds weer nieuwe manieren om men-
sen op te lichten. Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden 
dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een te veel. In deze 
coronatijd is een duidelijke verschuiving in de criminaliteit te zien. Zo is het aantal 
slachtoffers van hulpvraagfraude toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt 
waarbij oplichters zogenaamd hulp aanbieden.

Iedereen kan slachtoffer worden van op-
lichting, dus ook ouderen. Daarom geven 
we graag concrete tips om dit zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Bent u toch slachtof-
fer geworden, doe dan altijd aangifte!

Vormen van criminaliteit
Er zijn verschillende vormen van (digitale) 
criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbel-
trucs, hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via 
WhatsApp), phishing en helpdeskfraude. 
Hieronder concrete tips om te voorkomen 
dat u slachtoffer wordt. 

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. 
Ze bellen bij u aan, spreken u op straat 
aan of bellen u op. Zogenaamd namens 
de bank, de thuiszorg of zelfs om een toi-
letbezoek voor hun kind. Eenmaal bin-
nen worden op die manier elk jaar te veel 
mensen van hun bezittingen beroofd. Ook 
proberen oplichters mensen aan de deur te 
laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen 
kijken en u vervolgens van uw pas kunnen 
beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van 
uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een 
onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een 
kierstandhouder om de deur op een kier te 
kunnen zetten;
•  Laat nooit een onbekende binnen en 

sluit de deur als u binnen iets gaat halen;
•  Pin nooit zomaar aan de deur als u niet 

zelf iets hebt besteld waarvan u weet 
dat u het moet afrekenen;

•  Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook 
niet als iemand u op die manier aanbiedt 
om te helpen bij het pinnen. Pin ook niet 

wanneer iemand anders de betaalauto-
maat wil vasthouden. Op die manier kan 
iemand mogelijk meekijken met uw pin-
code.

WhatsApp fraude (Vriend-in-nood 
fraude)
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter 
zich voor als een bekende via bijvoorbeeld 
WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)
zoon of (klein)dochter, maar regelmatig 
ook als vriend of vriendin. Er wordt ge-
vraagd om hem of haar snel te helpen door 
geld over te maken of te klikken op een be-
taalverzoek.

Waar moet u op letten?
Maak nooit zomaar geld over zonder dat u 
iemand daadwerkelijk hebt gesproken of 
gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de 
bekende door zijn/haar oude nummer te 
bellen. Niet gebeld = geen geld.

Hoe kunt u misbruik voorkomen?
Om te voorkomen dat er misbruik wordt 
gemaakt van uw WhatsApp-account kunt 
u ‘twee-staps-verificatie’ instellen. Dat is 
een extra beveiliging, die voorkomt dat een 
kwaadwillende toegang kan krijgen tot uw 
account.  

Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes 
of sms)
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of 
sms, wordt gevraagd om te klikken op een 
link of om in te loggen. Die link kan leiden 
naar een valse website van bijvoorbeeld 
een bank, waarin u gevraagd wordt om 
uw gegevens in te vullen. Op deze manier 
proberen internetcriminelen toegang te 
krijgen tot uw bankrekening of computer. 

Deze manier om gegevens te achterhalen 
heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met 
die gegevens kunnen internetcriminelen 
veel geld van uw rekening halen.

Waar moet u op letten?
•  Klik nooit op een link van een mail of 

sms die u niet vertrouwt en download 
geen bijlage;

•  Twijfelt u, bel dan de organisatie waar 
het om gaat, zoals uw bank en zoek 
daarvoor zelf het telefoonnummer op;

•  Gaat het om geld of om belangrijke ge-
gevens of is er haast bij, let op! Eerst 
checken, dan klikken. Via de Fraudehelp-
desk kunt u de e-mail controleren.

Bankhelpdeskfraude
Een cybercrimineel belt u op en doet zich 
voor als een bankmedewerker. Het kan 
zelfs zijn dat u op uw telefoon ziet staan 
dat u echt door uw bank wordt gebeld, 
maar ook dit is gemanipuleerd. Vervolgens 
vertelt de oplichter, de nepbankmedewer-
ker, dat uw bankrekening is gehackt. In fei-
te is dit niet zo, maar de oplichter probeert 
u ervan te overtuigen om snel maatregelen 
te nemen. De oplichter zal er op aandrin-
gen om uw geld over te maken naar een 
‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke 
rekeningen bestaan niet, want in werke-
lijkheid is het een rekening van de oplichter 

zelf. De oplichter biedt aan u te helpen bij 
het overboeken. Zo komt uw geld op de re-
kening van de oplichter terecht.
Ook komt het voor dat de nepbankmede-
werker u overtuigd dat uw bankpas moet 
worden vervangen en vraagt u vervolgens 
om uw pincode door te geven.

Waar moet u op letten?
•  Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook 

niet als controlevraag;
•  Uw bank zal u nooit vragen uw geld over 

te maken naar een andere rekening of 
naar een ‘kluisrekening’ of een ‘veilige 
rekening’. Zulke rekeningen bestaan 
niet;

•  Uw bank vraagt nooit naar uw pincode 
of inloggegevens;

•  Een bank heeft zelf de mogelijkheid om 
een rekening te blokkeren als dat nodig 
is;

• Komt een leidinggevende aan de lijn? 
Let op, dat is ook een oplichter die in het 
complot zit.

Aangifte
Mocht u onverhoopt toch (bijna) slachtof-
fer zijn geworden, doe dan altijd een mel-
ding of aangifte bij de politie!ding of aangifte bij de politie!

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten 
Veel mensen hebben het op dit moment 
financieel moeilijk. Door de coronamaat-
regelen zijn er banen verdwenen en kun-
nen veel ondernemers hun werk niet of 
maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben 
veel mensen minder inkomen dan voor-
heen. Zij hebben daarom 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 
gemeente voor als u weinig inkomen 
heeft als gevolg van de coronamaatre-
gelen. En als u hierdoor problemen heeft 
met het betalen van uw woonkosten. Het 
gaat dan om de huur of de hypotheek, de 
kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas, 
water en servicekosten. De gemeente ver-
strekt maximaal € 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.

Voor meer informatie of het doen van een 
aanvraag zie: www.montferland.info

Recreatie & Toerisme: extra subsidiebedrag 
& digitalisering aanvraag
Eind vorig jaar is het nieuwe beleid voor Recreatie en Toerisme in de gemeente 
Montferland vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleid is een extra bedrag 
van € 25.000,- beschikbaar gesteld.

Voorwaarden subsidie
Het bedrag is beschikbaar gesteld voor 
projecten die aansluiten bij het beleid en 
die de toeristische en recreatieve aantrek-
kingskracht van de gemeente verhogen. 
Ook kan subsidie aangevraagd worden 
voor projecten die de toeristische en recre-
atieve sector in Montferland ondersteunen 
in de nadelige gevolgen van het corona-
virus.
Van de projecten wordt maximaal 33% 
van de geraamde uitgaven gesubsidieerd 
met een maximum van € 5.000,-. De sub-
sidie is beschikbaar voor alle Montferland-
se organisaties, ook bedrijven. Maar let 
op: hieronder vallen niet de opstartkosten 
voor een nieuw bedrijf, enkel projecten 
met een duidelijk begin en eind komen 

in aanmerking voor subsidie. Uiteraard 
geldt de regeling totdat het plafond van 
€ 25.000,- is bereikt.

Digitale subsidieaanvraag
Alle subsidieaanvragen op het gebied van 
recreatie en toerisme kunnen vanaf nu digi-
taal worden gedaan. Ga naar www.mont-
ferland.info/subsidies-recreatie-en-toe-
risme en vraag de subsidie aan. Hiervoor 
moet u inloggen DigiD of E-herkenning. 

Vragen?
Nog vragen of opmerkingen over boven-
staande? Neem dan contact op met Bregje 
Booltink,  beleidsmedewerker Recreatie 
& Toerisme, via b.booltink@montferland.
info of het telefoonnummer 0316-291576.



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, 6942; het renoveren van  52 

Vaneg woningen (ontvangen 17-05-2021)
-  Bloemenbuurt te Didam, locatie 4, 6942; het bouwen 

van 6 woningen (ontvangen 12-05-2021)
-  Brummelhof 24 te Azewijn, 7045 AB; het bouwen van 

een houten schuur met overkapping (ontvangen 17-05-
2021)

-  Grenskanaal ‘s-Heerenberg (achter Slagboom), 6941; 
het kappen van wilgen (ontvangen 17-05-2021)

-  Lichtenhorststraat 15a te Didam, 6942 GS; het aanvra-
gen om goedkeuring van bewoning (ontvangen 15-05-
2021)

-  Sint Jansgildestraat 27 te Beek, 7037 CA; het huisvesten 
van arbeidsmigranten (ontvangen 18-05-2021)

-  Veldstraat 6 te Didam, 6941 BE; het verbreden van de 
inrit (ontvangen 17-05-2021)

-  Weemstraat 60 d te Didam, 6941 DD; het kappen van 
een boom en het aanleggen van een uitrit (ontvangen 
15-05-2021)

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 
-  Dijksestraat 46 te Didam, 6942 GD; het (gedeeltelijk) 

slopen van de woning en verwijderen van asbest (ver-
zonden 18-05-2021)

-  Ganzepeppel 55 te ’s-Heerenberg, 7041 HG; het verwij-
deren van asbest (verzonden 17-05-2021)

-  Melderstraat 18 te Didam, 6942 NM; het verwijderen van 
asbest (verzonden 18-05-2021)

-  Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; het (gedeel-
telijk) slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van 
asbest (verzonden 14-05-2021)

-  Nieuwe Meursweg 12 te Didam, 6942 RA; het verwijderen 
van asbest (verzonden 17-05-2021)

-  Pastoor te Rielestraat 6 te Braamt, 7047 AL; het verwij-
deren van asbest (verzonden 18-05-2021)

-  Stillewaldweg 4 te Loerbeek, 7036 AC; het verwijderen 
van asbest (verzonden 18-05-2021)

-  Westerbroekweg 1 te Stokkum, 7039 CS; het verwijderen 
van asbest (verzonden 18-05-2021)

-  Wijnbergseweg 5 te Braamt, 7047 CZ; het slopen van de 
bedrijfshal (verzonden 18-05-2021)

-  Zeddamseweg 3a te Lengel, 7044 AL; het verwijderen 
van asbest (verzonden 18-05-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 51 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 

het bouwen van een kapschuur en een carport (verzon-
den 19-05-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Goudsbloemstraat, Geraniumstraat en Begoniastraat 

te Didam, 6942; het renoveren van de woningen, fase 4 
(verzonden 14-05-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Doetinchemseweg 35 te Loerbeek, 7036 AE; het herbou-

wen van een schuur (verzonden 17-05-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Wilhelminastraat 41 6 te Didam, 6942 BJ; het realise-
ren van een inpandige loggia (verzonden 18-05-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wilhelminastraat 41 8 te Didam, 6942 BJ; het realise-
ren van een inpandige loggia (verzonden 18-05-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Stokkum, 
’s-Heerenbergseweg 4’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun vergade-
ring van 11 mei 2021 het ‘Wijzigingsplan Stokkum, ’s-Hee-
renbergseweg 4’ hebben vastgesteld.
Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 31, lid 2 bestemmingsplan Kernen, de be-
stemming Gemengd wordt gewijzigd in de bestemming 
Wonen om zodoende de functie van deze bedrijfswoning 
te wijzigen in een reguliere woning.
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht, en 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-
den verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht, kunnen tegen het vastgestelde wijzigingsplan 

een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE 
Zutphen.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes 
weken, te rekenen vanaf 26 mei 2021. Het indienen van 
een beroepschrift schort de werking van het wijzigings-
plan niet op. Hierdoor treedt het wijzigingsplan in werking 
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is 
verstreken. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrok-
ken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen 
van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

 Milieu   
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Logistiekstraat 22 te ‘s-Heerenberg.
Door de ligging op een geluidgezoneerd industrieterrein 
worden er maatwerkvoorschriften opgelegd voor het on-
derwerp geluid.
(verzonden 19 mei 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 8.40, 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 Zeddamseweg 4 te Lengel.
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.

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.


