
G e m e e n te n i e u ws22
1 juni
2021

 CONTACT: Bergvredestraat 10   6942 GK Didam   T (0316) 291 391   I www.montferland.info   E gemeente@montferland.info 

Service en meldpunt: Openbare Werken: (0316) 291 391 - Afval-infolijn: (0316) 595 555 - Drukriolering: (0314) 667 992  •   gemeentemontferland   gem_montferland

Prijsuitreiking fotowedstrijd Montferland tijdens corona
Monique Froon wist als beste vast te leg-
gen hoe digitaal we zijn geworden tijdens 
deze coronatijd. Haar foto leverde haar de 
eerste prijs op. Haar inzending liet zien hoe 
de meesten van ons het afgelopen ander-
half jaar hebben ervaren. Niet alleen thuis-
werken werd de norm, maar ook vanuit 
huis begrafenissen en bruiloften bijwonen 
hoort erbij. Corona bracht ook mooie din-
gen, heel Nederland ging namelijk massaal 
aan de wandel, zo ook Indy van den Berg. 
Zij ontdekte tijdens corona de lange af-
standswandeling het Pieterpad (van Pie-
terburen in Groningen naar Sint-Pieter in 
Limburg). Deze foto leverde Indy de twee-
de prijs op. Een half koor zingend op ander-
halve meter. Voorheen niet voor te stellen, 
maar zoals Jan van de Kraats laat zien, nu 
wel werkelijkheid. Zangkoor Mengelmoes 
uit Didam repeteerde in augustus 2020 
onder strikte voorwaarden. Dankzij deze 
foto nam Jan de derde prijs in ontvangst. 
Daarnaast zijn er twee foto’s gekozen die 
net buiten de prijzen zijn gevallen, maar die 
niet onopgemerkt mogen blijven. Het gaat 
om de foto’s van Marijke Rutjes en Annika 
Sletterink-Wessels. De foto van Marijke 
laat een bijzonder beeld zien op de Nevel-
horst in Didam. Vijf jaar heeft het geduurd 
voordat we weer op natuurijs konden 
schaatsen. Nog meer leren genieten van 

kleine dingen in het leven is wat Annika liet 
zien met haar foto. Het prachtige uitzicht 
is voor haar iedere dag een cadeautje. Be-
dankt voor de mooie plaatjes!  Ook willen 
wij alle overige deelnemers bedanken voor 
de mooie en bijzondere foto’s die wij heb-
ben ontvangen. 

Monique Froon

Indy van den Berg  Marijke Rutjes 

Jan van de Kraats

Annika Sletterink-Wessels

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 daarom mogelijk moeite om 
hun woonkosten te betalen. Om hen tijde-
lijk 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.

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



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Gaarde 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KC; het bouwen van 

een schuur (ontvangen 21-05-2021)
-  De Koppelpaarden 24 te ’s-Heerenberg, 7041 TD; het 

plaatsen van een extra kozijn aan de zijkant van de wo-
ning (ontvangen 20-05-2021) 

-  Doesburgseweg 21 te Didam, 6941 SK; het bouwen van 
een jongveestal (ontvangen 21-05-2021)

-  Montferlandsestraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen (ontvangen 21-05-
2021)

-  Sint Jansgildestraat 54 te Beek, 7037 AX; het plaatsen 
van een antenne-installatie voor mobiele telecommuni-
catie (ontvangen 20-05-2021)

-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het plaatsen 
van magazijnstellingen (ontvangen 26-05-2021)

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
-  Geraniumstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35 te 

Didam, 6942 XG; het verwijderen van asbest (verzonden 
25-05-2021). 6942; 

-  Goudsbloemstraat 62, 64, 66, 70 en 72  te Didam, 6942 
XD; het verwijderen van asbest (verzonden 25-05-2021)

-  Koeleplekstraat 10 te Didam, 6942 CZ; het verwijderen 
van asbest (verzonden 26-05-2021)

-  Rozenstraat 33, 35 en 37 te Didam, 6942 WE; het verwij-
deren van asbest (verzonden 25-05-2021)

-  Wehlseweg 85 te Didam, 6941 DK; het verwijderen van 
asbest (verzonden 26-05-2021)

-  Zeddamseweg 8 te Lengel, 7044 AG; het slopen van 3 
schuren en verwijderen van asbest (verzonden 26-05-
2021)

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Montferlandsestraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 

plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen (verzonden 27-05-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Zeddamseweg 4 te Lengel, 7044 AL; het uitbreiden van 

de bestaande loods (verzonden 27-05-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Goudsbloemstraat 62-72, Geraniumstraat 17-35,Begoni-

astraat 2-32,Rozenstraat 33-37, Begoniastraat 2-32 en 
Zonnebloemstraat 23-53 te Didam, 6942; het renove-
ren van de woningen, fase 4 (verzonden 26-05-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote Huilakker 24  te Didam, 6942; het oprichten van 
een woning (verzonden 26-05-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Het Veld 2 te Stokkum, 7039 CZ; het plaatsen van een 
carport (verzonden 27-05-2021). Rechtsmiddel: be-

zwaar
-  Sint Isidorusstraat 13 te Didam, 6941 AR; het realiseren 

van een dakopbouw (verzonden 27-05-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kilder, Hoofdstraat 6’
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 2 juni 
2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder 
het ontwerp van het Bestemmingsplan ‘Kilder, Hoofd-
straat 6’ ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische re-
geling voor de bouw van woningen in de voormalige pas-
torietuin aan de Hoofdstraat 6 te Kilder en in een wijzi-
gingsbevoegdheid voor het College van Burgemeester en 
wethouders van Montferland voor de bouw van 8 appar-
tementen of 5 woningen in het naastgelegen voormali-
ge kerkgebouw. Het ontwerp bestemmingsplan met de 
daarbij behorende bijlagen, ligt ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10, en is 
tevens via www.montferland.info en 
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 2 juni 
tot en met 13 juli 2021 kan een ieder zijn/haar zienswijze 
omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA  
DIDAM. 

Webinar bedrijfsmatig duurzame energie opwekken voor 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 
kleinverbruikers-aansluiting. De aftrap 
vindt plaats in de vorm van een informa-
tieve webinar over het programma Zonni-
ge Bedrijven en de verschillende mogelijk-
heden en stappen in het realiseren van een 
Zonnig Bedrijfsdak. 
Op donderdag 10 juni 20:00 uur wordt 
de webinar Zonnige Bedrijven voor MKB/
kleinbedrijf georganiseerd in de gemeente 
Montferland. Aanmelden voor de webinar 
kan eenvoudig via www.agem.nl/webinar 
Kunt u op deze momenten niet live meekij-
ken? Meldt u dan alsnog aan voor het we-

binar om een terugkijklink te ontvangen.
Deelname aan de webinar is niet verplicht. 
U kunt zich ook direct aanmelden voor Zon-
nige Bedrijven via de website van Agem: 
www.agem.nl/zonnigebedrijven Als u zich 
inschrijft voor het programma dan krijgt u 
een gratis quickscan en businesscase-ver-
gelijking aangeboden dat de technische en 
financiële mogelijkheden laat zien voor het 
plaatsen van zonnepanelen op uw eigen 
bedrijfsdak(en).

Politieke avond Montferland
Raadsavond 3 juni 2021

Raadsavond Montferland 3 juni 2021
Op 3 juni vanaf 20.30 uur wordt de raads-
avond digitaal gehouden. Eerder op de 
avond is er een toelichting voor raadsleden 
en fractievolgers op de Kadernota en de 
Jaarstukken 2020.
De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). Deze keer vindt er 

geen besluitvorming plaats.
In het vragenuur kunnen raadsleden of 
fractievolgers vragen stellen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders over 
actuele onderwerpen. De raadsavond is 
geheel digitaal te volgen: www.montfer-
land.info/gemeenteraad

Digitale Raadzaal
20.30 uur tot 21.30 uur Vragenuur 

21.35 uur tot 22.00 uur Presentatie inzake 
Begrotingen 2022 gemeenschappelijke re-
gelingen

Digitale Kleine zaal beeldvormende 
sessies
20.30 uur tot 22.00 uur Raadsvoorstel Bre-
de School te ‘s-Heerenberg en het raads-
voorstel Programma van Eisen Raadzaal

De raadsavond wordt live uitgezonden via 
internet en blijft daarna beschikbaar om te 
kunnen raadplegen.
Wilt u inspreken tijdens een beeldvormen-
de sessie 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 vergader-
stukken.



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

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan contact worden op-
genomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-
291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt ge-
bracht, wordt een verslag gemaakt. Zie ook de kolom 
‘toelichting en rechtsmiddelen’ elders op deze pagina 
voor meer informatie over het indienen van zienswijzen. 

Ter inzage legging ontwerp Transitievisie Warmte 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met in-
gang van 7 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt het 
ontwerp ‘Transitievisie Warmte’. Het ontwerp Transitievi-
sie Warmte is vanaf bovengenoemde datum digitaal te 
raadplegen via www.montferland.info/duurzaam-wonen 
Daarnaast kunt u de ontwerpvisie op afspraak ook fysiek 
inkijken op het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Di-
dam) of op de locatie Gouden Handen (Emmerikseweg 17 
te ’s-Heerenberg).
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot 
van broeikasgassen omlaag. Dat heeft gevolgen voor 
onze samenleving. We gaan bijvoorbeeld meer duurzame 
energie opwekken en onze huizen op een nieuwe manier 
verwarmen. Voor de gemeente Montferland is de ener-
gietransitie niet nieuw. Hier werken we samen met onze 

inwoners, bedrijven en andere organisaties al aan sinds 
het Akkoord van Groenlo (2009/2013), waarin de regio-
nale energieambities zijn vastgelegd. In de Transitievisie 
Warmte legt de gemeente vast hoe zij de komende jaren 
aan de slag wil gaan met de warmtetransitie, onder ande-
re door in bepaalde wijken te starten met een verkenning 
naar duurzame warmteopties als alternatief voor aard-
gas. 

U kunt gedurende de ter inzage legging van de ontwerp-
visie schriftelijk een reactie kenbaar maken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA Didam, of per e-mail gericht aan 
gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘in-
spraak transitievisie warmte’. 
U bent daarnaast van harte welkom op één van de digi-
tale informatieavonden over het ontwerp Transitievisie 
Warmte:
• Maandag 14 juni 19.30-21.00 uur
• Woensdag 16 juni 19.30-21.00 uur

U kunt zich voor een informatieavond 
aanmelden via 
www.montferland.info/warmtevisie. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om één van de avon-
den live bij te wonen dan is het ook mogelijk om deze 
terug te kijken. Meldt u zich in dat geval alsnog aan om 
achteraf een terugkijklink te ontvangen.

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

S.S. Olteanu Muurbloemstraat 3 26-05-2021


