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Hoe blij kan een mens zijn …? 
Sinds een paar weken komen op social media foto’s en berichtjes voorbij van mensen 
die hun eerste vaccinatie krijgen. Er klinkt een herkenbaar gevoel van euforie in door. 
In mijn nieuwjaarsboodschap keken mijn vrouw en ik er al naar uit!
 
Bent u al geprikt? In Montferland hebben naar schatting 2 op de 3 inwoners tenmin-
ste hun eerste vaccinatie gehad, via de huisarts of GGD. Dat is goed nieuws! 
Mijn jaargang is inmiddels ook opgeroepen. Ik ging voor mijn prik naar de vaccina-
tiestraat in Doetinchem. Toen ik na de prik met een pleister op mijn arm in de ob-
servatieruimte zat, drong tot me door wat voor goed geoliede machine de GGD-vac-
cinatielocatie is. Verkeersleiders op het buitenterrein, gastvrouwen en -heren bij de 
ingang en op weg naar de administratie, prikkers en EHBO’ers. Wat een organisatie. 
Ik was onder de indruk. Fijn dat de GGD al die mensen gevonden heeft, die zich willen 
inzetten.
 
Ja, ik ben blij met de prik. Het geeft je de zekerheid dat je niet meer zo heel ziek wordt 
van corona. Het geeft me ook het gevoel dat het gelukt is samen corona er onder te 
krijgen. De besmettingscijfers dalen, de vaccinatiecijfers lopen juist op. Ik merk dat er 
meer vrolijkheid is. Het is drukker op straat, in de winkels, op de weg, in het OV. Overal 
zie je bordjes ‘wij zijn weer open’. Wat vroeger heel normaal was, is nu heel bijzonder. 
Tenminste, zo ervaren we dat nu.
 
Ondanks de gunstige vooruitzichten ben ik nog wel oplettend. We zitten qua besmet-
tingscijfers nog steeds op het niveau zorgelijk of waakzaam. We zijn er dus nog niet. 
Berichten uit Engeland over de Indiase variant volgen we allemaal. De gewone basis-
regels als handen wassen en afstand houden blijven nog even vanzelfsprekend. We 
doen het voor elkaar.
 
Inmiddels zijn er bij de gemeente al wel tientallen aanvragen binnengekomen voor de 
gebruikelijke evenementen. Denk aan kermissen en schuttersfeesten. Landelijk is be-
sluitvorming aanstaande over de voorwaarden waaronder vanaf 26 juni evenemen-
ten weer mogelijk zijn. Het houden van 1,5 meter afstand blijft een uitgangspunt; hoe 
precies is nog even de vraag. Punt is verder 
dat de capaciteit van de politie en de boa’s 
om ondersteuning te bieden, beperkt is. Dat 
betekent dat we keuzes moeten maken over 
wat we wel en wat we niet kunnen doen. 
Maar ook rond evenementen is lichte euforie 
aanstaande!

Burgemeester Peter de Baat

De Gelderlandtour 
26 juni van 14.00 tot 17.00 uur
Samen voor de buurt, het kan weer! 
Praat mee over de toekomst van 
Stokkum. Onze bus staat voor de 
Suitbertuskerk. 

Stokkum 

De Gelderlandtour in Stokkum
Op zaterdagmiddag 26 juni tussen 14:00 en 17:00 uur komt een speciale tourbus 
van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland naar Stokkum. 

Met een uitnodigend programma gaan de 
Vrienden van Suitbertus, werkgroep Stok-
kums Onderdak, de Leefbaarheidsalliantie 
en vertegenwoordigers van de dorpsraad, 
gemeente Montferland, stichting Welcom 
en de buurtverbinders van MijnStokkum 
het gesprek met u aan. 
Wat mist u nog in Stokkum, of juist hele-
maal niet? Waar heeft u nu behoefte aan 
of waar heeft u wellicht hulp bij nodig? 

Wat waardeert u in Stokkum of wat kunt 
en wilt u zelf voor Stokkum betekenen?
Ook worden deze middag de plannen ge-
presenteerd voor de omvorming van kerk, 
pastorie en omliggend gebied naar een ge-
meenschappelijke dorpsvoorziening. 
Kom zaterdag 26 juni tussen 14:00 – 17:00 
uur naar de tourbus voor de Suitbertus-
kerk. Kijk voor het programma op 
www.mijnstokkum.nl.

Enquête Evenementen
De gemeente Montferland stelt een nieu-
we evenementenvisie en een evenemen-
tenbeleid op. Het gaat hierbij om evene-
menten die voor het publiek toegankelijk 
zijn, zoals kermissen, carnavalsoptochten, 
festivals, circussen en sportevenementen. 
Voor onze nieuwe visie en beleid, zijn we 
heel benieuwd wat u als inwoner van de 
evenementen in Montferland vindt. Zou u 
ons daarom willen helpen door een enquê-
te in te vullen? Het neemt slechts 5 à 10 

minuten in beslag. Ga naar https://nl.sur-
veymonkey.com/r/evenementen-inwo-
ners of scan deze QR-code en vul de online 
enquête in:



Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen 
De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen zat 
lange tijd op slot. Daar is onlangs verandering in gekomen. De Groene Metropool-
regio Arnhem Nijmegen stemde op 17 juni in met de plannen van zes gemeenten 
om nieuwe ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen te creëren. 

Ontwikkelkansen in de Liemers
Ook de gemeenten in de Liemers willen 
graag hun bedrijventerreinen verder ont-
wikkelen. Daarom zijn de gemeenten Dui-
ven, Doesburg, Montferland, Westervoort 
en Zevenaar om tafel gegaan om hun 
plannen op elkaar af te stemmen. Daar-
naast hebben lokale en regionale onderne-
mersverenigingen hun stem laten horen en 
hun wensen bij de regio kenbaar gemaakt. 

Wethouder Belinda Elfrink van de gemeen-
te Zevenaar geeft aan: “We vinden het in 
de Liemers belangrijk dat onze plannen 
voor uitbreiding elkaar aanvullen. In de ge-
meenten Duiven, Montferland en Zevenaar 
liggen kansen om bedrijventerreinen ver-
der te ontwikkelen. Na onderlinge afstem-
ming hebben we onze plannen ingediend 
bij de Groene Metropoolregio. De plannen 
die we hebben zorgen voor diversiteit bin-
nen de Liemers. We zijn dan ook erg blij dat 
hiermee is ingestemd en we de terreinen 
de komende jaren verder tot bloei kunnen 
laten komen.” 

De gemeente Duiven richt zich met de 
uitbreiding van Centerpoort Noord op ge-
mengde bedrijvigheid, de maakindustrie 
en logistiek, inclusief groothandel. Het be-
drijventerrein DocksNLD-2 in de gemeente 
Montferland is een zogeheten XXL locatie 
en is uitermate geschikt voor grote logis-
tieke ondernemingen. De gemeente Ze-
venaar richt zich met de ontwikkeling van 
BusinessPark 7Poort II op kleine en mid-
delgrote logistieke bedrijven en de maak-
industrie. Omdat de Liemerse gemeenten 
zich op verschillende sectoren richten, vul-
len de plannen elkaar goed aan. 

Naast de plannen van de drie Liemerse 
gemeenten zijn ook de plannen van de 
gemeenten Lingewaard, Nijmegen en Wij-
chen door de regio goedgekeurd. 
Een onafhankelijk adviesbureau heeft de 
nieuwe plannen onderzocht op duurzaam-
heid, bereikbaarheid, financiële haalbaar-
heid en de toegevoegde waarde voor de 
economie en de werkgelegenheid in de 
regio. 

Burgemeester Huub Hieltjes van gemeen-
te Duiven, namens de regio: “Met deze af-
spraken blijft de regio aantrekkelijk voor 
bestaande en nieuwe bedrijven. Er is veel 
aandacht voor duurzame inrichting van 
bedrijventerreinen. We kijken dus zowel 
naar de leefbaarheid als de werkgelegen-
heid.”

Wethouder Martin Som van gemeente 
Montferland: “Door de geboden ontwik-
kelruimte kunnen we vanuit Montferland 
verder werken aan een kwalitatief hoog-
waardige logistieke hotspot aan de grens 
van Nederland en Duitsland en daarmee 
de regionale economie verder versterken.”

Planning
De gemeenten kunnen nu starten met de 
noodzakelijke procedures (zoals bestem-
mingsplan). De verwachting is dat hal-
verwege 2022 deze terreinen verder tot 
ontwikkeling komen én dat medio 2023 de 
eerste bedrijven gebouwd gaan worden op 
de nieuwe locaties in de regio. 

Groene groei
Met deze plannen is expliciet gekozen voor 
een duurzame ontwikkeling van bedrij-
venterreinen, aansluitend op bestaande 

bedrijventerreinen en zorgvuldig ingepast 
in het landschap. Bij de uitwerking van de 
plannen is er extra aandacht voor onder 
meer klimaat en landschappelijke inpas-
sing, passend bij de groene ambities van 
de Groene Metropoolregio. 

Groene metropoolregio
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 
is een samenwerkingsverband van acht-
tien gemeenten op het gebied van vijf inte-
grale opgaven. Dit zijn Circulaire regio, Pro-
ductieve regio, Ontspannen regio, Groene 
groeiregio en Verbonden regio. De achttien 
gemeenten beslissen elk over deelname 
aan deze opgaven, de beschikbare midde-
len en het mandaat dat aan de uitvoering 
wordt meegegeven. 

De taxusinzameling is weer begonnen, maar het voorjaar laat haar sporen na

Taxus inzameling 2021 komt gestaag op gang
De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele weken geleden van start ge-
gaan. Normaal gezien draait Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. 
Dit jaar ligt dat net even anders. Voor de taxusinzameling is de stichting namelijk 
voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Het koude voorjaar heeft gezorgd voor een 
fikse achterstand in de groei van de taxus-
hagen. Mogelijk zal Taxus Taxi het dit jaar 
dus met minder oogst moeten doen dan 
andere jaren. Het verschil kan nog wel wor-
den gemaakt in het aantal mensen dat 
meedoet aan de inzameling! De oproep is 
dan ook aan zoveel mogelijk mensen om 
hun verse taxustakjes aan de stichting te 
doneren via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Een kind kan de was doen
Voor wie denkt dat het ‘schoon’ aanleveren 
van taxussnoeisel een hele klus is, die heeft 
het mis. Een beperkte hoeveelheid stenen 
en zand zijn voor de stichting namelijk 
geen enkel probleem. Na de inzameling rei-
nigt Taxus Taxi het snoeisel nog, waardoor 
stenen en zand uit het verse groen worden 
gefilterd. Ook hier en daar een blaadje van 
een andere plant of boom vormt geen be-
lemmering voor deelname. Meestal is het 
meer dan voldoende als u voor het snoeien  
de hark langs de haag haalt om het oude 

bomenblad even weg te vegen. Dat wat er 
dan nog tussen zit, haalt de stichting er zo-
veel als mogelijk nog tussen uit. Als stelre-
gel hanteert Taxus Taxi dat een vervuiling 
van 5% nog steeds acceptabel is. 

Meer informatie over de gewenste inza-
melcondities vindt u op 
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Water tegen kanker
Wilt u deelnemen in de strijd tegen kanker? 
Dan kan een beetje liefde voor uw tuin al 
een groot verschil maken. Op dit moment 
zijn de weersomstandigheden voor de 
taxus perfect om een flinke groeispurt in 
te zetten. Naast een lekker warm zonnetje 
heeft de taxus ook water nodig. Als u de 
komende week 1 douchebeurt overslaat 
en dit water doneert aan uw taxushaag, 
kan dit al een groot  verschil maken in de 
hoeveelheid taxussnoeisel die u in de strijd 
tegen kanker kunt doneren. 

Snoeien of nog niet
Voor wie er rekening mee wil houden 
vraagt Taxus Taxi het snoeien nog enkele 
weken uit te stellen. Door het snoeiwerk 
nog even te laten rusten, geeft u uw haag 
de kans verder te groeien. Daarmee wordt 
ook uw bijdrage in de strijd tegen kanker 
automatisch groter. 

Meer informatie over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is 
te vinden via taxustaxi.nl of sociale media. 

Politieke avond Montferland 
Oordeelsvormende sessies gemeenteraad op 24 juni vanaf 13.30 uur

Op 24 juni worden alleen oordeelvormende sessies gehouden door de raad. In een 
oordeelsvormende sessie vindt het debat plaats tussen raadsleden/fractievolgers 
onderling.

Agenda:
13.30 uur – 14.30 uur
Raadsvoorstel locatie Integraal Kind Centrum (brede school) Zeddamseweg 84 in 
’s-Heerenberg.

Vanaf 15.00 uur
De Raad bespreekt de Kadernota en de jaarstukken 2020 in een oordeelsvormende 
sessie.

Hoe denken de fracties uit de raad over de Kadernota en waar vragen zij aandacht 
voor? U leest het deze week op de gemeentepagina.
De oordeelsvormende sessies worden live uitgezonden via internet:  
www.montferland.info/gemeenteraad en blijven daarna beschikbaar om te kunnen 
raadplegen. Op www.montferland.info/gemeenteraad vindt u de actuele agenda en 
de vergaderstukken. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie: 
griffie@montferland.info of via 0316 - 291378

Bijeenkomst politiek actief in Montferland 
op 1 juli 
In navolging op de avond politiek actief voor jongeren tot 35 jaar in Montferland, 
is er op 1 juli een avond voor de bredere doelgroep. Deze avond vindt plaats in de 
raadzaal in ‘s-Heerenberg (locatie Gouden Handen). 

Tijdens deze avond wordt er informatie 
gegeven over het bestuur van de gemeen-
te en raadsleden en fractievolgers delen 
graag hun ervaringen over het raadswerk.
Ook komen belangrijke thema’s aan de 

orde zoals woningbouw en budgetteren. 
Voel jij je betrokken bij onze gemeente en 
ben jij geïnteresseerd in politiek en de ge-
meenteraadsverkiezingen? Meld je dan 
snel aan via: griffie@montferland.info



Nieuw: Max Vitaal, sport- en cultuur voor 55-plussers

Oproep voor aanmelden beweeg- sport en cultuuractiviteiten

In dit najaar gaat Montferland kennis 
maken met Max Vitaal. Max Vitaal is hét 
boegbeeld van sport- en cultuuractivitei-
ten om 55-plussers kennis te laten maken 
met alle sport en cultuur mogelijkheden 
in de gemeente Montferland. Er komt een 
overzichtelijke boekje en een website met 
daarin een breed aanbod van sport- en 
cultuuractiviteiten. Zo kunnen ook oude-
re inwoners laagdrempelig kennis maken 
met nieuwe activiteiten. Bent u een sport-, 
cultuur of vrijetijdsaanbieder? Meld jullie 
aanbod voor 55-plussers dan snel aan via 
het platform van Max Vitaal. 

In Montferland moet iedereen mee kunnen 
doen met sport en cultuur. Uit onderzoek 
van de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
blijkt dat oudere inwoners in Montferland 
minder vaak in beweging zijn ten opzichte 
van omliggende gemeente en het lande-
lijke gemiddelde. Ook zijn ze minder vaak 
lid van een sportvereniging. Montferland 
heeft al heel veel te bieden in sport en cul-
tuur voor 55-plussers. Echter is het aanbod 
op dit moment nog niet goed in kaart. Max 
Vitaal gaat daar verandering in brengen en 
inzichtelijk maken welke sport en cultuur 
activiteiten voor 55-plussers er zijn.

Laagdrempelig kennismaken met 
sport, bewegen en cultuur
Zo komt er straks één overzicht met zoveel 
mogelijk sportieve en culturele activitei-
ten voor deze doelgroep. Oudere inwoners 
kunnen via het Max Vitaal boekje en via 
een website op zoek naar een passende 

beweeg, sport of culturele activiteit. Wan-
delen, voetballen, biljarten, dankzij Max Vi-
taal kunnen 55-plussers straks vrijblijvend 
ontdekken welke sport bij en past. Of ze 
leren hun creatieve talenten samen met 
andere leeftijdsgenoten ontdekken, want 
er is ook cultureel aanbod, zoals dans, the-
ater en schilderen. Het kennismaken met 
een nieuwe activiteit is straks eenvoudig 
door vrijblijvend contact op te nemen met 
de deelnemende aanbieder of door direct 
digitaal in te schrijven via de website www.
maxvitaal.eu. 

Logisch vervolg op het succesvolle Sjors 
Sportief en Creatief
Max Vitaal is een logisch gevolg op het suc-
cesvolle Sjors Sportief en Creatief. Via dit 
programma ontdekken kinderen in Mont-
ferland vrijblijvend sport- en creatieve ac-
tiviteiten. In zeven jaar tijd is Sjors Sportief 
en Creatief uitgegroeid tot een ware hit on-
der de basisschooljeugd. Jaarlijks schrijven 
zich meer dan 1.000 kinderen in voor één 
van de kennismakingsactiviteiten.  Dank-
zij Max Vitaal krijgen ook oudere inwoners 
voortaan dezelfde kans. Zo krijgen zij ook 
de mogelijkheid om aan laagdrempelige 
kennismakingsactiviteiten deel te nemen 
om fit en (sociaal) actief te blijven.

Aansluiten op wensen en behoeften 
van 55-plussers
Guido Groenendijk – sportcoördinator bij 
welzijnsinstelling Welcom – is erg enthou-
siast over Max Vitaal: ‘Max Vitaal gaat 
zoveel mogelijk activiteiten voor 55-plus-

sers in Montferland in kaart brengen. Wij 
merken dat de drempel om zomaar ergens 
aan te sluiten voor ouderen soms best wel 
hoog is. Allereerst is er geen overzicht van 
wat er allemaal kan. Dat overzicht komt er 
straks wel.’ Daarnaast constateert Groe-
nendijk dat er ook nog winst te halen valt 
in het aanbod voor 55-plussers: ‘Via Max 
Vitaal willen we sport- en cultuuraanbie-
ders aanmoedigen om hun aanbod nog 
beter af te stemmen op de wensen van 
deze doelgroep. De OldStars Sport varian-
ten van het Nationaal Ouderenfonds zijn 
een voorbeeld van activiteiten speciaal 
afgestemd op de wensen van ouderen. In 
Montferland zien we gelukkig steeds meer 
OldStars Sport varianten verschijnen, zoals 
OldStars Walking Football, OldStars Run-
ning, OldStars Tennis en ook is OldStars 
Gym in opstart.’ 

Oproep: aanmelden van activiteiten 
tot en met 4 juli
Groenendijk roept sport, beweeg- en cul-
tuuraanbieders op om zoveel mogelijk ac-
tiviteiten bij Max Vitaal aan de melden: ‘Op 

de website www.maxvitaal.eu/aanmel-
den-aanbieder is het heel eenvoudig om 
het aanbod en activiteiten aan te melden.’ 
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 
4 juli. Groenendijk hoopt dat veel aanbie-
ders hier mee aan de slag gaan: ‘Alleen dan 
is het mogelijk om dit najaar een zo com-
pleet mogelijk aanbod voor 55-plussers 
te hebben. Onze droom is uiteindelijk dat 
iedere oudere inwoner in Montferland een 
passende sport of culturele activiteit vindt 
en dat iedere sport- en cultuuraanbieder 
een laagdrempelige kennismakingsactivi-
teit voor deze doelgroep heeft.’

Meer informatie
Voor meer informatie over de Max Vitaal 
neemt u contact op met Guido Groenen-
dijk g.groenendijk@welcommail.nl  of 06-
23237100. Ook voor individueel advies over 
het ontwikkelen van nieuw sport- en cul-
tuuraanbod voor ouderen, bent u bij hem 
aan het juiste adres. Hij helpt jullie – even-
tueel met hulp van andere collega’s van 
welzijnsinstelling Welcom – graag verder. 

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Kruisal-
lee 2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 Kilder’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Buitengebied, Kruisallee 2/2a Wijnbergen en 

Braamtseweg 4 Kilder’ met ingang van 23 juni 2021 gedu-
rende een termijn van zes weken bij de receptie van het 
gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ie-
der ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en 
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Kruisallee 

2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 Kilder’ voorziet in een 
herziening van het geldende bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied’ ten behoeve van functieverandering naar wonen op 
de locaties Kruisallee 2/2a te Wijnbergen en Braamtse-
weg 4 te Kilder. Op verzoek van de huidige bewoners wor-
den de bestaande agrarische bestemmingen



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
 gewijzigd in een woonbestemming, worden de bestaande 
bedrijfsgebouwen gesloopt, vindt er nieuwbouw van een 
vrijstaande woning plaats aan de Kruisallee 2/2a te Wijn-
bergen en worden de woonbestemmingen landschappe-
lijk ingepast volgens daarvoor opgestelde landschappelij-
ke inpassingsplannen. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmings-
plan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan ge-
meente@montferland.info onder vermelding van ‘ziens-
wijze Buitengebied’ in het onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak 
worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren 
wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. 
Inzagetermijn/zienswijzen: van 23 juni 2021 tot en met 3 
augustus 2021

Vastgesteld wijzigingsplan 
‘Zeddam, Oude Doetinchemseweg 97’ 
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 verga-
dering van 15 juni 2021 het wijzigingsplan ‘Zeddam, Oude 
Doetinchemseweg 97’ hebben vastgesteld.
Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbij op grond van de wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 43, lid 7 van het bestemmingsplan Buiten-
gebied, het bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt verschoven 
om zo de realisering van een kapschuur mogelijk te maken 
op het perceel kadastraal bekend sectie C nummer 2044.
Het wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, 
ligt met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. Gedurende die termijn kan het 
plan tijdens kantooruren worden ingezien bij de receptie 
van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10. Het 
wijzigingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.
montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Be-
langhebbenden 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 24 juni 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. 

 Ruimtelijke Ordening
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Braamweg in Kilder, 7035; het kappen van bomen (ont-

vangen 16-06-2021)
-  Kloosterstraat te Didam, 6941; het kappen van een 

boom (ontvangen 16-06-2021)
-  De Dreef 3 te Braamt, 7047 AT; het uitbreiden van de ga-

rage en carport (ontvangen 12-06-2021)
-  Grensstraat tussen nrs. 8 en 14 te ’s-Heerenberg, 7041; 

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (ontvan-
gen 15-06-2021)

-  Luijnhorststraat 9 te Didam, 6941 RD; het restaureren 
van Havezathe De Luynhorst (ontvangen 15-06-2021)

-  Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; brandveilig ge-
bruik (ontvangen 10-06-2021) 

-  van Voorstweg 3 te Didam, 6941 RV; het realiseren van 
zelfstandige inwoning (ontvangen 16-06-2021)

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
-  Begoniastraat 22 te Didam, 6942 XE; het verwijderen 

van asbest (verzonden 15-06-2021)
-  Doesburgseweg 21 te Didam, 5941 SK; het verwijderen 

van asbest (verzonden 15-06-2021)
-  Langestraat 5 te Braamt, 7047 AM; het verwijderen van 

asbest (verzonden 15-06-2021)
-  Montferlandsestraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 

(gedeeltelijk) slopen van de woning en verwijderen van 
asbest (verzonden 11-06-2021)

-  Tatelaarweg 9 te Didam, 6941 RB; het verwijderen van 
de asbest golfplaten van de schuur (verzonden 15-06-
2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Geulecampweg 7 te Didam, 6942 PB; het plaatsen van 

zonnepanelen (verzonden 17-06-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Hooglandseweg 7 te Braamt, 7047 CN; het verhogen van 
de kap van de hooimijt en het plaatsen van zonnepane-
len op het terrein (verzonden 14-06-2021) Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Bloemenbuurt te Didam (kadastraal gem. Didam, sectie 

L, nr. 337), 6941; het plaatsen van een Modulair Energie 
Systeem  (verzonden 17-06-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Wehlseweg 1 te Kilder, 7035 CG; het bouwen van een 
loods (verzonden 16-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

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

een damwand en wijzigen kozijnen (verzonden 10-06-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Drostlaan 17 te Didam, 6941 AA; het uitbreiden van het 
woonhuis (verzonden 15-06-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Greffelkampseweg 58b en 58 c  te Didam, 6941 RM; 
het oprichten van een woning (verzonden 14-06-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Hof van Braamt 9 te Braamt, 7047 BD; het realiseren 
van een oprit (verzonden 11-06-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Nachtegaalstraat 15 te Didam, 6942 CV; het veranderen/ 
vergroten van het pand naar groepszorg wonen (verzon-
den 14-06-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Pakopseweg 16 te Didam, 6942 NP; het wijzigen van de 
voorgevel van de woonboerderij en het wijzigen indeling 
en het verbouwen van de voormalige deel tot woning 
(verzonden 16-06-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Transportweg 3  te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten 
van een warehouse en kantoor (verzonden 11-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zeddamseweg 4 te Lengel, 7044 AL; het uitbreiden van 
de bestaande loods voor stalling van aanhangwagens 
(verzonden 15-06-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging 
monument
-  Lieve Vrouweplein 13 te Didam (Mariakerk). De wijzi-

ging heeft betrekking op de restauratie van de Maria-
kerk. (Verzonden: 14 juni 2021).

-  Lieve Vrouweplein 13 te Didam (Mariakerk). De wijzi-
ging heeft betrekking op het vervangen van het glacis 
rondom de Mariakerk. (Verzonden: 14 juni 2021).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

Verleende omgevingsvergunning, kap
-  Waterschap Rijn ijssel knotten van 4 wilgen, langs de 

wetering t.h.v. Slagboom in s-Heerenberg. (datum 09-
06-2021) 

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer voor Molenpoortstraat 16 te ‘s-Heerenberg.
De melding betreft het veranderen van de Aldi vestiging.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door: Nathan Projects B.V., 
Spoorstraat 23, 8084HW ’t Harde. De ingekomen mel-
ding heeft betrekking op locatie: Oswaldusstraat 39 te 
Zeddam.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.



Het was een bewogen coronajaar, maar 
het CDA heeft vertrouwen in de toekomst. 
Na moeilijke besluiten komt de begroting 
op orde. Mede dankzij eenmalige com-
pensatie van het Rijk. Dit geeft op korte 
termijn rust, maar is financieel geen lange 
termijn garantie.

We werken hard aan woningbouw voor 
alle kernen in Montferland. Met plezier 
zien we verbeteringen in de Bloemenbuurt 
Didam, net zoals ideeën vanuit participa-
tie die in ’s-Heerenberg Oost opkomen. De 
dorpsplannen in alle kernen tonen kracht 
in de samenleving. Het CDA blijft dat sti-
muleren en werkt eraan dat we in Mont-
ferland fijn wonen. Samen moeten we het 
durven doen!

De financiële positie van de gemeente 
Montferland staat onder druk. Daarom 
werd er bezuinigd (vooral op het sociale 
domein, de wasvoorziening). Het college 
wil nieuwe zaken in gang zetten waar ex-
tra geld voor nodig is. Wij willen dat niet en 
een pas op de plaats maken. Nieuwe uit-
gaven moeten overgelaten worden aan de 
volgende coalitie na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022. De kosten van 
de brede school, 21 miljoen euro, vinden 
we veel te hoog. Wij komen met een veel 
goedkoper voorstel op grond die al eigen-
dom van Montferland is. Wel zijn we blij 
met het behoud van het aanbiedstation in 
’s-Heerenberg!

We lijken nu als voordeel gemeente aan-
gemerkt te worden inzake herverdeling 
gemeentefonds. Als dit zo is, dan hebben 
we nog een extra plusje op de begroting. 
Eindelijk lijkt de zon weer te gaan schijnen.
De jeugdzorg is een zorgen dossier voor 
bijna alle gemeenten en zeker ook voor 
Montferland. Er is een toezegging dat op 
het tekort dat gemeenten hier hebben, 
een groot deel door het ministerie van 
VWS bij geplust wordt. 
Er is hard bezuinigd om budgetneutraliteit 
vast te houden. Waar het te hard lijkt te 
zijn gegaan willen wij dat heroverwegen; 
bijvoorbeeld door extra mankracht voor 
versnelde herindicering. 

De komende kadernota kleurt eindelijk 
weer wat positiever richting de toekomst, 
zwarte cijfers in plaats van donker rode. 
Waar natuurlijk wel behoorlijke uitdagin-
gen nog steeds liggen om de opgenomen 
bezuinigingen te realiseren. Afgelopen ja-
ren zijn de lasten voor inwoners gestegen, 
om tot een gezonde financiële begroting 
te komen. Als er richting de begroting in 
het najaar die echte ruimte in de begroting 
blijft vindt de VVD het belangrijk om die 
lasten, daar waar mogelijk te verlichten. 
Financiële middelen die mensen niet aan 
de gemeente aan OZB afdragen, kunnen 
ze (lokaal) zelfstandig de economie mee 
versterken.

Onze voorzet op de begroting 2022 is sim-
pel! Geen cadeautjes uitdelen, maar struc-
tureel werken aan de zorg voor onze inwo-
ners. Mensen uit de zorgarmoede halen en 
inzetten op waardering en respect voor 
hun bijdrage aan onze maatschappij. Jon-
ge starters op de woningmarkt helpen aan 
een dak boven hun hoofd, maar ook oude-
ren en gezinnen aan een passende koop of 
huurwoning. Brede samenwerking op alle 
fronten. Cultuur- en Welzijnsorganisaties 
vaste voet aan de grond bieden. 
Na deze moeilijke tijd van Corona mag nie-
mand buiten de boot vallen. Simpel vanuit 
ons hart werken aan sociale rechtvaardig-
heid, dat is ons doel.

D66 heeft het aangedurfd keuzes te ma-
ken de afgelopen jaren. En die hebben er 
toe geleid dat er een positief financieel 
vooruitzicht is en dat biedt perspectief. 
Maar we zijn er nog niet. D66 durfde het 
aan om de bestuurscultuur in Montfer-
land aan de orde te stellen en samen met 
andere partijen gaan wij daarmee aan de 
slag. Onze inwoners hebben recht op een 
betrouwbaar en transparant bestuur. Op 
weg naar de laatste begroting van deze 
raadsperiode investeert D66 in groen en 
landschap, goede onderwijsvoorzieningen, 
zorg en aandacht voor jeugd en jongeren 
en woningbouw. Wij durven te kiezen.

Burgerparticipatie is voor Helder echt 
belangrijk, want daarmee creëer je be-
trokkenheid en meer begrip. Dat krijg je 
dus niet met 70 pagina’s Kadernota met 
daarin plannen van de gemeente, hun uit-
gaven en hun fantastische verhalen. Dat 
kennen we allemaal wel en daar is Helder 
wel klaar mee, gewoon datgene wat onze 
inwoners willen, dat is belangrijk. 
Dus gewoon 1 zin. Wat vindt onze inwoner 
nú eigenlijk? Luisteren en in gesprek gaan 
met onze inwoners en dan daarmee de 
plannen maken. Betrokken en laagdrem-
pelig zijn. 
Want waar het ons om gaat dat zijn de in-
woners van Montferland. Laat dat Helder 
zijn.

Ka d e r n o t a  2 0 22-2 0 24

Gemeenteraad Montferland
WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN IN 2022?
Ieder jaar stelt het college de Kadernota op en biedt deze aan de raad aan. De Kadernota bevat de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het aan-
komende jaar en is hét moment voor de raadsleden om ambities te formuleren die het college gaat verwerken in de begroting. Met het vaststellen van de Kadernota 
2022 - 2025 wordt duidelijk hoeveel geld beschikbaar is en hoe we omgaan met financiële onzekerheden en wenselijke voorstellen. Het besluit van de Kadernota wordt 
verwerkt in de op te stellen Programmabegroting 2022 – 2025 die de raad in het najaar vaststelt. 

Montferland
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John van Schriek Maik Steenkamp

Els Rutting-Baars Freddy van Dijken en Mark Heebing
Rob Mos

Martin Som, Wethouder Financiën:
De afgelopen jaren hebben we als ge-
meente tot stevige maatregelen moeten 
besluiten om financieel de zaken op orde 
te houden. De Kadernota laat zien dat de 
gemeente nu financieel in rustiger vaar-
water komt.
Met een nieuwe gemeenteraad vanaf 
2022 en de grote opgaven op het gebied 
van zorg, klimaat en omgeving adviseert 
het college om bij het opstellen van de be-
groting 2022 behoudend om te gaan met 
keuzes die leiden tot extra structurele uit-
gaven, zodat we ook vanaf volgend jaar de 
juiste keuzes kunnen maken en financieel 
gezond blijven.


