
G e m e e n te n i e u ws38
21 september
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

Officieel bericht van burgemeester  
Peter de Baat
“In augustus heb ik om gezondheidsredenen en in overleg met de Commissaris van 
de Koning mijn werkzaamheden neergelegd. Dat was natuurlijk een teleurstelling. 
Ik ben geraakt door de vele lieve en heel persoonlijke reacties van mensen binnen 
en buiten de gemeente. Alle kaarten, brieven, berichtjes op social media, bloemen 
en fruitmanden doen me goed. Heel hartelijk bedankt!

Onder begeleiding van de huisarts en de be-
drijfsarts werk ik intussen verder aan mijn her-
stel. Ik zoek daarin mijn weg en dat kost tijd. 
In die omstandigheden kan ik me helaas niet 
inzetten voor bestuur en inwoners van Montfer-
land. Ik verwacht op termijn niet in de gemeen-
te te re-integreren. Er wordt in Montferland een 
waarnemend burgemeester aangesteld. Deze 
zal voor langere tijd waarnemen.

Ik wens Harry de Vries als waarnemend burge-
meester veel succes met het afronden van de 
besluitvorming over de voorliggende bestuur-
lijke opgaven en dilemma’s. En ik hoop dat die 
besluiten mogen bijdragen aan het welzijn van 
onze inwoners”.

Harry de Vries wordt waarnemend  
burgemeester van de gemeente Montferland
Harry de Vries is donderdag 16 september door de commissaris van de Koning, 
John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Mont-
ferland. Hij vervangt vanaf 1 oktober 2021 de heer Peter de Baat.

Harry de Vries (65 jaar, wonende te Nijme-
gen) was hiervoor respectievelijk waar-
nemend burgemeester van de gemeente 
Scherpenzeel en van de gemeente Neerij-
nen, burgemeester van de gemeente Lin-
gewaard en fractievoorzitter van het CDA 
in Provinciale Staten Gelderland.
De huidig kroonbenoemde burgemeester 
Peter de Baat heeft zich op 23 augustus 
jl. ziek gemeld, in samenspraak met de 
commissaris van de Koning richt hij zich op 
re-integreren elders.
John Berends heeft daarom in goed over-
leg met een delegatie van de gemeente-
raad van Montferland besloten om Harry 
de Vries per 1 oktober 2021 te benoemen 
als waarnemend burgemeester van de ge-
meente Montferland voor minimaal 1 jaar.
Zowel de gemeente Montferland als de 
commissaris van de Koning zien in Harry de 

Vries de kandidaat die de gemeente op dit 
moment nodig heeft. Hij is een ervaren be-
stuurder die thuis is in politiek bestuurlijke 
processen, hij is goed bekend met de regio 
en heeft kennis en ervaring in de opga-
ven waar de gemeente Montferland voor 
staat. De waarnemend burgemeester zal 
zich in het bijzonder richten op het verbe-
teren van het functioneren en samenwer-
king in en tussen de raad en het college en 
op begeleiding van het proces rondom de 
koersbepaling voor de toekomst van de ge-
meente Montferland.

Politieke avond Montferland
Raadsavond 23 september

Op 23 september vanaf 19.00 uur wordt 
de raadsavond gehouden in de raadzaal, 
locatie Gouden Handen in ’s-Heerenberg 
(Emmerikseweg 17). De raadsavond staat 
in het teken van beeldvorming (informa-
tie ophalen), oordeelsvorming (debat) en 
besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over ac-
tuele onderwerpen. De raadsavond is digi-
taal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad 

Agenda Raadzaal
19.00 uur – 19.30 uur Vragenhalfuur 
De ingediende vragen voor het vragen-
halfuur worden online toegevoegd bij dit 
agendapunt.
19.35 uur – 20.15 uur Beeldvormende 
sessie over de Beleidsnotitie huisvesting 
arbeidsmigranten
Bedrijven zetten steeds vaker arbeidsmi-
granten in om aan een de groeiende ar-
beidsvraag te voldoen. De gemeente wil 
deze mensen een plek geven in de samen-
leving en hun huisvesting goed regelen, 
maar wel binnen eigen afwegingskaders. 
Met dit als vertrekpunt is gewerkt aan een 
beleidsnotitie waarmee wordt beoogd de 
huisvestingsvraagstukken rond arbeidsmi-

granten beter aan te pakken. De beleidsno-
titie heeft in het kader van inspraak ter vi-
sie gelegen en de raad wordt gevraagd de 
notitie vast te stellen. 

20.20 uur – 20.55 uur Beeldvormende 
sessie over het Beleidsplan schuldhulpver-
lening 2020-2024. Wettelijk is bepaald dat 
door de raad elke vier jaar een beleidsplan 
schuldhulpverlening wordt vastgesteld. 

Agenda Kleine zaal
19.00 uur – 19.40 uur Oordeelsvormende 
sessie Bestemmingsplan Didam, heront-
wikkeling Schoolstraat e.o.
In het door de raad vastgestelde Master-
plan Didam (mei 2016) is de verandering 
van de voormalige gemeentehuislocatie 
en omgeving benoemd. Het plan is de af-
gelopen jaren verder uitgewerkt in een ju-
ridisch-planologisch kader voor de ontwik-
keling van de locatie en kan vastgesteld 
worden door de raad. 

19.45 uur – 20.25 uur Oordeelsvormende 
sessie Regionale Energie Strategie (RES) 
1.0. In het Klimaatakkoord is bepaald dat 
regio’s samen moeten werken aan een 
energiestrategie, de Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES moet worden 
opgenomen hoeveel de regio gaat bijdra-

gen aan de nationale opgave om in 2030 
35 TWh aan grootschalige zonne- en 
windenergie op te wekken. De gemeente 
Montferland is ingedeeld bij de RES regio 
Achterhoek. De RES Achterhoek 1.0 is nu 
gereed. Er wordt een bod gedaan van 1,35 
TWh. Zie voor meer informatie ook: www.
resachterhoek.nl De raad wordt voorge-
steld in te stemmen met de RES 1.0. 

20.30 uur – 20.55 uur Oordeelsvormen-
de sessie - (ontwerp) Vvgb wooneenheden 
Kollenburgweg 4-6 Didam.
Het vragenhalfuur en de sessies in de raad-

zaal worden live uitgezonden via internet. 
De opnames blijven beschikbaar om te 
kunnen raadplegen. Ook de raadsvergade-
ring wordt live uitgezonden en kan op een 
later moment worden teruggekeken. 
Van de beeldvormende sessies in de klei-
ne zaal worden audio-opnames gemaakt 
die u naderhand kunt terugluisteren via 
de website. Wilt u inspreken tijdens een 
beeldvormende sessie of meer informatie? 
Neemt u dan contact op met de griffie per 
e-mail: griffie@montferland.info of tele-
fonisch 0316-291378. De publieke tribune 
is voorlopig nog gesloten.

Raadsavond 23 september 
De raadsvergadering begint om 21.00 uur en is  live te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad

De (concept)agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1  Bestemmingsplan Kilder, 
 Hoofdstraat 6
5.2  Bestemmingsplan Didam, 
 Kerkepad 1

6. Bespreekstukken
6.1  Integraal ontwikkelplan 
  DocksNLD-2 - Wet voorkeursrecht 
 gemeenten (Wvg)
7. Moties zonder raadsvoorstel
8. Sluiting

Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda en de vergader-
stukken.



Verwijderen monumenten op begraaf-
plaatsen ’s-Heerenberg en Didam
Vanaf maandag 27 september start de buitendienst van de gemeente Montfer-
land met het verwijderen van monumenten van graven op de begraafplaats aan 
de Oude Doetinchemseweg in ’s-Heerenberg. Daarna worden deze werkzaamhe-
den uitgevoerd op de begraafplaatsen aan de Kerkwijkweg en de Martinusbe-
graafplaats aan de Deken Reuvekamplaan in Didam.  

De monumenten die worden verwijderd, 
zijn van graven waarvan de grafrust is ver-
lopen in 2019 en die vervolgens niet zijn 
verlengd. Tijdens plechtigheden op de be-
graafplaats worden de werkzaamheden 
stilgelegd. Gedurende deze periode is de 
begraafplaats normaal toegankelijk. Daar 

waar de geplande werkzaamheden plaats-
vinden is voorzichtigheid geboden. De peri-
oden van overlast zijn zo kort mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de afdeling openbare werken van 
de gemeente Montferland bereikbaar via 
tel.: 0316-291391.

Cursus Politiek Actief van start
Afgelopen woensdag vond in het gemeentehuis de aftrap plaats van de cursus 
Politiek Actief die de gemeente samen met Prodemos heeft opgezet. Prodemos 
is een organisatie die als doel heeft om aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen 
hoe de democratie werkt.

Meer dan 20 enthousiaste inwoners heb-
ben zich aangemeld voor de cursus. Van-
uit de politieke partijen in Montferland 
als kandidaat-raadslid en inwoners die in 
het voorjaar aanwezig waren bij de bijeen-
komst Politiek Actief in Montferland. 
Deelnemers leren verspreid over 5 avonden 
hoe de gemeenteraad werkt.
Ook komt aan de orde hoe een debat ver-
loopt en hoe invloed kan worden uitgeoe-
fend op besluitvorming. Verder staan ont-

moetingen met raadsleden en bestuurders 
op het programma en wordt een raadsver-
gadering bijgewoond. 
Loco-burgemeester Walter Gerritsen 
heette alle deelnemers welkom. ‘Gewel-
dig om te zien dat u vanavond de tijd wilt 
nemen om hier aanwezig te zijn’, aldus de 
loco-burgemeester. Hij wenste alle deelne-
mers veel succes en plezier met de cursus 
Politiek Actief. 

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
Inspraak conceptrapport ‘Participatiekader gemeen-
te Montferland 2021’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat met ingang van 22 september 2021 geduren-
de zes weken het conceptrapport ‘Participatiekader ge-
meente Montferland 2021’ voor een ieder ter inzage ligt. 
De concept beleidsnotitie ligt ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam en 
is tevens digitaal beschikbaar via de website van de ge-
meente Montferland via www.montferland.info/bekend-
makingen. 
Het doel van het te ontwikkelen en te voeren beleid voor 
participatie is om duidelijke werkwijze te bieden voor het 
betrekken van belanghebbenden bij onze taken (beleids-
ontwikkeling, projecten en plannen). In het rapport wordt 
aangegeven hoe we onze inwoners en andere belangheb-
benden gaan betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoe-
ring van plannen, beleid en projecten. Met heldere kaders, 
concrete stappenplannen en volgens een vaste systema-
tiek, gaan we participatieprocessen vormgeven om een 
goede samenwerking met onze inwoners te realiseren. 
Indienen van een inspraakreactie

Gedurende de termijn dat het conceptrapport ter inzage 
ligt (vanaf 22 september 2021 tot en met 2 november 
2021) kan iedereen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Montferland een inspraakreactie indie-
nen. Dit kan schriftelijk (Postbus 47, 6941 BA Didam) of 
per email, gericht aan gemeente@montferland.info on-
der vermelding van “participatiekader gemeente Mont-
ferland”. Het is ook mogelijk om mondeling een reactie 
naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden 
opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 0316- 
291639. Van een mondelinge inspraakreactie wordt een 
verslag gemaakt.

 Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, 
herziening Doetinchemseweg 75 te Didam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 9 september 2021 het bestemmingsplan 
“Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 75 te Di-
dam” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Doetin-
chemseweg 75 te Didam’ voorziet in een functieverande-
ring naar wonen, waarbij in ruil voor de sloop van 2.550 m² 
aan kassen op de locatie, ter plaatse één nieuw woonge-
bouw met 2 wooneenheden mogelijk wordt gemaakt. Het 
nieuwe woongebouw wordt met de te behouden voorma-
lige bedrijfswoning en een daarbij behorend bijgebouw 
gesitueerd aan een gemeenschappelijk erf.  

Het bestemmingsplan is vastgesteld overeenkomstig het 
ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft ge-
legen.
Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 23 september 2021 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en 
is tevens te raadplegen via www.montferland.info of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Sociale Raad Montferland
Besloten vergadering september 2021

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen mei en juni 2021
4. Actielijst 
5.  Ingekomen stukken / uitgaande brie-

ven

6.  Schuldhulpverlening (ter informatie)
7. Vacatures SRM 2022
8. Wasvoorziening
9. Coronaherstelplan
10. Rondvraag en sluiting



-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente-
raad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen 
de beroepstermijn in samenhang met een ingediend be-
roep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorzie-
ning bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 23 september 2021 tot en 
met 3 november 2021.

Bestemmingsplan ‘Emmerikseweg 1-5, 
‘s-Heerenberg’
De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 besloten 
het op 10 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan 
‘Emmerikseweg 1-5, ’s-Heerenberg, NL.IMRO.1955.bpsg-
komemmweg1-va01 op onderdelen te repareren.

Bestuurlijke lus
Het besluit volgt op een tussenuitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna 
vermeld als: Afdeling) van 26 mei 2021, nummer ECLI:N-
L:RVS:2021:1100, inzake het vaststellingsbesluit van 10 
oktober 2019. De Afdeling heeft in haar tussenuitspraak 
de gemeenteraad op grond van artikel 8:51d van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) opgedragen met inacht-
neming van de overwegingen van de Afdeling het door 
haar geconstateerde gebrek in het besluit van 10 oktober 
2019 te herstellen, zonder dat daarbij toepassing hoeft te 
worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb.

Wijzigingen van het bestemmingsplan
Door het herstelbesluit wordt, ter voldoening aan de 
bovengenoemde tussenuitspraak aan de op de locatie 
aanwezige supermarkt een onderbrekingstermijn van 
maximaal 12 maanden gegund, alvorens het gebruik als 
supermarkt van de locatie Emmerikseweg 1-5 te ’s-Hee-
renberg niet meer is toegestaan.  

Communicatie
U kunt het herstelbesluit en het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang 
van woensdag 22 september 2021 tot en met dinsdag 2 
november 2021 inzien bij de receptie van het gemeente-
huis, Bergvredestraat 10 te Didam. U kunt er elke werk-
dag terecht van 08.30 uur tot 12.30 uur en daarnaast op 
woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur. 

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen het herstelbesluit vanaf 
22 september 2021 tot en met 2 november 2021 beroep 
instellen. Het beroepschrift moet worden gericht aan: 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het instellen van beroep schort de werking van het her-
stelbesluit niet op. Degene die beroep instelt kan een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2021 
treedt in werking op 3 november 2021, tenzij voor deze da-
tum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
In dat geval wordt de inwerkingtreding van het herstelbe-
sluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijdeveld 30’
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 22 sep-
tember 2021 gedurende een termijn van zes weken voor 
een ieder het ontwerp van het Bestemmingsplan ‘Kilder, 
Het Wijdeveld 30’ ter inzage ligt. 
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische re-
geling voor de bouw van een levensloopbestendige wo-
ning op een onbebouwd perceel achter Het Wijdeveld 30 
te Kilder. Het ontwerpbestemmingsplan 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 22 sep-
tember tot en met 2 november 2021 kan een ieder zijn/
haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar 
maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 
47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook 
mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan 
contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikke-
ling, 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. 

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg 11 kavel A te Kilder, 7035 CN; het op-

richten van een nieuwe woning (ontvangen 13-09-2021)
-  Marssestraat 2 te Azewijn, 7045 AA; het bouwen van een 

bijgebouw (ontvangen 09-09-2021)
-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het oprich-

ten van appartementen (ontvangen 10-09-2021)
-  St.Isidorusstraat 11 te Stokkum, 7039 CW; het verbou-

wen van de schuur (ontvangen 14-09-2021)

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
-  Doetinchemseweg 19 te Loerbeek, 7036 AE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 16-09-2021)
-  Marsweg 3 te Didam, 6941 BG; het verwijderen van as-

best (verzonden 15-09-2021) 

Buiten behandelingstelling  aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Brummelhof 20 te Azewijn, 7045 AB; het vergroten van 

de woning (verzonden 15-09-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar.

Verleende omgevingsvergunning
-  Vincwijcweg 12 te Didam, 6941 RG; het tijdelijk afwijken 

voor het gebruik van Sporthal DVC ‘26 Didam voor de 
duur van 10 jaar (verzonden 07-09-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar.

-  Zonnebloemstraat 55, 57, 59, 61, 63 en 65 te Didam, 
6942 WX; het bouwen van 6 woningen (verzonden 15-
09-2021) Rechtsmiddel: bezwaar.

 Openbare Werken 
Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de 
Montferland maakt bekend dat het volgende verkeersbe-
sluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet is 
vastgesteld: 
Het instellen van een geslotenverklaring voor doorgaand 
vrachtverkeer Braamt, Kilder en Loerbeek. Alle genoemde 
verkeersborden zijn conform bijlage 1, van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het volledige ver-
keersbesluit kunt u raadplegen op https://zoek.officiele-

bekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te zoe-
ken op ‘Montferland’. Rechtsmiddel: Bezwaar

 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 milieube-
heer voor Weteringsstraat 1 7041 GW in ’s-Heerenberg.

De melding is het uitbreiden van een vishandelbedrijf op 
het adres Weteringsstraat 1 in ‘s-Heerenberg (milieu). 

Het Activiteitenbesluit is van toepassing. Inzagetermijn: 
op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

Ontwerp-beschikkingen vergunning Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, activiteit milieu 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt de volgende ontwerpbeschikkingen op de aan-
vraag van:
-  Truisweg 2a te Didam. De aanvraag gaat over het wijzi-

gen van dieren en gebruik van gebouwen (milieu) (ver-
zonden 15-09-2021).

-  De Klakert 1 te Azewijn. De aanvraag gaat over het aan-
passen van een bestaande varkenshouderij (milieu) 
(verzonden 15-09-2021)

 
De ontwerpbeschikkingen voorzien in het verlenen van de 
gevraagde vergunningen. Inzage/zienswijzen: gedurende 
zes weken. 

Verlening omgevingsvergunning (milieu), 
milieuneutraal veranderen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter in-
zage ligt het besluit naar aanleiding van het verzoek van:

H.F. van Veldhuizen, De Kemp 1 te Wijnbergen.
De aanvraag heeft betrekking op het gewijzigd uitvoeren 
van luchtwassers bij het agrarisch bedrijf.
(verzonden 13 september 2021)

Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

Rechtsmiddel
-  bezwaar: te richten aan het college van burgemeester en 

wethouders van Montferland.
-  verzoek om voorlopige voorziening: indienen bij de voor-

zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digi-
taal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u 
met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voor-
ziening vragen.

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement :  Endurance Montferland 2021
Datum :  25 september 2021
Locatie :    Start/finish Manege Stroombroek 

Braamweg 7 Braamt
Verzonden     :  10-09-2021
Rechtsmiddel  :  bezwaar

Evenement :  KEK Festival 
Datum :  26 september 2021
Locatie :   terrein Oude Doetinchemseweg 48 

te Zeddam
Verzonden :  20-09-2021
Rechtsmiddel :  bezwaar

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF ZIENSWIJ-
ZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openba-
re bekendmaking genoemde stukken in-
zien? 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 ziens-
wijzen 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 beroep-
schrift indient binnen zes weken na de dag 
dat het besluit op de wettelijk voorgeschreven 
wijze is bekendgemaakt (bijvoorbeeld door 
toezending aan degene 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/be-
zwaarmaken vindt u het formulier ‘bezwaar-
schrift indienen’ en daar treft u alle informa-
tie aan. Voor het digitaal indienen van een 
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode 
nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schrif-

telijk indienen. Uw bezwaarschrift stuurt 
u aan het in de bekendmaking genoemde 
bestuursorgaan. Meestal is dat het college 
van burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) van de 
gemeente Montferland. De termijn van indie-
ning van een bezwaarschrift is zes weken en 
gaat in op de dag nadat het besluit op de wet-
telijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(vaak de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening en 
naam van de indiener, de datum, een omschrij-
ving van het aangevochten besluit en de gron-
den van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen 

bij de in de bekendmaking genoemde rechter. 
De termijn van indiening 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 omschrij-
ving van het aangevochten besluit en de gron-
den van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening getroffen wor-
den. U kunt een schriftelijk verzoek om 
voorlopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gelder-
land, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem, of anders de in de bekend-
making genoemde Voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

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

Evenement :  Taptoe Azewijn
Datum :  25 september 2021
Locatie :  Pastoor Van Halplein Azewijn
Verzonden :  20-09-2021
Rechtsmiddel :  bezwaar

 Drank en horeca
Verlening Alcoholwetvergunning
Naam bedrijf :   OnsLokaal
Adres :   Kastanjelaan 20  
Woonplaats :   Stokkum
Verzonden :   09-09-2021
Rechtsmiddel :  bezwaar  

 Wet Geluidhinder
Besluit hogere waarde
Burgemeester en wethouders van Montferland hebben 
met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhin-

der een hogere waarde vastgesteld ten behoeve van de 
bouw van een woongebouw met 2 wooneenheden aan 
de Doetinchemseweg 75 te Didam. Voor de locatie is een 
bestemmingsplan in voorbereiding dat (na sloop van alle 
kassen op de locatie) ter plaatse een nieuw woongebouw 
met 2 wooneenheden mogelijk maakt. In dat kader heeft 
eerder het voornemen tot het vaststellen van een hogere 
waarde ter inzage gelegen.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ge-
luidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van 
het voorgenomen woongebouw. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 
de meest nabij de Doetinchemseweg gelegen gevel (de 
zuidgevel) wordt overschreden als gevolg van het weg-
verkeer (53 dB). Het vaststellen van een hogere waarde is 
daardoor noodzakelijk.

Inzage en Informatie
Met ingang van 23 september 2021 liggen de betreffende 

stukken gedurende een termijn van zes weken ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 
in Didam. De stukken zijn tevens via 
www.montferland.info te raadplegen.

Beroep:
Een beroepschrift kan worden ingediend door:
a.  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van het besluit;
b.  belanghebbenden die bezwaren hebben tegen afwij-

kingen van het ontwerp van besluit;
c.  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-

den verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit;

d.  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele-
genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het 
besluit.

Het beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA DEN HAAG.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg



‘Een teamsport is erg belangrijk, je houdt 
er mooie vriendschappen aan over’
’s-HEERENBERG - Sport is een belangrijk onderdeel in het leven 
van Nienke Kaal. Ze volleybalt, tennist, loopt hard en wandelt. 
Ook volbracht ze al twee keer een achtste triatlon. “Sport is mijn 
uitlaatklep. Als ik niet sport, dan raak ik gefrustreerd.”

Nienke Kaal sport al van kinds af aan. Ze voetbalde jarenlang, eerst 
voor Den Dam in Azewijn en later voor Ulftse Boys. Sinds mei vorig jaar 
heeft ze die sport ingeruild voor tennis bij TV Bergh in ’s-Heerenberg en 
volleybal bij volleybalvereniging Victoria in Didam. “Daar speelt mijn 
zusje namelijk ook.”

Ze is vooral gek op balsporten. “Ik vind het erg belangrijk om een 
teamsport te doen”, vertelt de ’s-Heerenbergse. “In een team creëer 
je vriendschappen. Je leert er andere mensen kennen en vergroot je 
sociale netwerk. Als ik sport ben ik behoorlijk fanatiek, maar na afl oop 
ga ik vooral voor de gezelligheid, een dolletje en een kletspraatje.”
Kaal liep echter ook al een paar keer de Montferland Run en deed mee 
aan twee triatlons. “Dat was heel gaaf”, zegt ze. “Ik houd ook van 
uitdagingen en vind het leuk om in de sport mijn grenzen op te zoeken 
en te verleggen. Zo wil ik nog graag een keer de Nijmeegse Vierdaagse 
lopen. Al heb ik niet zoveel geduld om lange afstanden te wandelen en 
ontbreekt eerlijk gezegd de tijd om hiervoor te trainen.”

Sport is voor Kaal vooral een uitlaatklep. Een manier om te ontspannen 
en haar hoofd leeg te maken. “Bovendien kan ik er al mijn energie in 
kwijt. Ik haal er voldoening uit om steeds weer een beetje beter te 
worden. Daar word ik gelukkig van. Bij tennis vind ik het leuk om mijn 
techniek steeds verder te ontwikkelen. Maar sporten is natuurlijk ook 
heel erg gezond. Alleen daarom al zou iedereen een beetje moeten 
bewegen.”

‘Mijn passie is om zoveel mogelijk 
mensen aan het sporten te krijgen’
’s-HEERENBERG - Marianne Bouwman geeft al twintig jaar fi tnessles en 
startte vorig jaar maart met Body Plus. Als zelfstandige geeft ze groepslessen, 
poweryoga, ouderengym en heeft ze een wandelgroep. “Ik voel me daarbij 
erg aangetrokken tot mensen, die overal net een beetje buitenvallen.”

De ’s-Heerenbergse geeft les op vijf locaties in de gemeente Montferland. 
Aan ouderen, mensen die ziek zijn of een beperking hebben, maar ook 
aan iedereen die gewoon lekker wil sporten. “Mijn passie is om zoveel 
mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen”, vertelt Bouwman. “Ik 
zet me vooral in voor ouderen en mensen die lichamelijk niet meer mee 
kunnen in de reguliere sportschoollessen en toch in een groepje willen 
trainen.” 

Bouwman heeft haar hele leven gesport. Turnen, dansen, jazzballet, hardlopen 
en fi tness. “Altijd wel in groepen, want bij sporten hoort ook een stukje 
gezelligheid”, vindt ze. De ’s-Heerenbergse heeft sport nodig, anders wordt ze 
depressief. “Ik word vrolijk van sporten. Als ik niet sport, word ik gek. Daarbij 
is het goed voor lijf en leden. Met een gezond lijf herstel je sneller. Dat heb 
ik zelf ervaren. Ik heb een zenuwontsteking gehad en had daar veel meer 
beperkingen aan overgehouden als ik niet zo fi t was geweest.” Maar ze haalt 
ook veel sociale contacten uit de sport. Sport verbroedert en haalt mensen uit 
hun isolement, is haar overtuiging. “Daarom geef ik ouderen- en stoelgym en 
groepslessen aan mensen met Parkinson en Alzheimer. Door sport worden ze 
niet alleen fi tter, ze doen door het sporten ook weer nieuwe contacten op. Ik 
ben zelf altijd best onzeker geweest en voelde me buitengesloten. Door sport 
heb ik een groot sociaal netwerk opgebouwd.” 

Bouwman kan zich daarom niet voorstellen dat er mensen zijn die niet 
sporten. Iedereen zou volgens haar moeten sporten. “Vaak hoor ik veel 
excuses om niet in beweging te komen. Maar sporten maakt je lijf juist 
sterker en helpt je van je pijn af. Het zorgt bovendien voor ontspanning 
en minder stress.”

Montferland beweegt weer!

 #sportdoetietsmetje   |   #montferlandbeweegt  

Winactie: wat doet sport met jou?!
Laat zien wat sport met jou doet en plaats 
jouw mooiste sportieve foto op social media!

Als je daarbij de hashtags #sportdoetietsmetje en #montferlandbeweegt gebruikt, 

maak je kans op een mooie prijs. Onder alle inzendingen verloten wij namelijk drie Intersport 

giftcards met een waarde van €100,- per giftcard. De winnaars ontvangen op woensdag 

29 september persoonlijk bericht. Wij corresponderen verder niet over de uitslag.

 #sportdoetietsmetje   |   #montferlandbeweegt  

Winactie: wat doet sport met jou?!
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‘Ik kan me geen leven zonder sporten 
voorstellen’
DIDAM - Fred Stokman sport al zijn hele leven. Hij voetbalde jarenlang 
bij hoofdklasser SV Babberich, was tien jaar jeugdtrainer en speelt 
sinds twintig jaar zaalvoetbal in Didam. Door de coronapandemie 
kwam daar een nieuwe hobby bij: wandelen. “Ik kan me geen leven 
zonder sporten voorstellen.”

Dus zocht Stokman het afgelopen jaar, toen voetballen even niet kon, een 
nieuwe sport. Hij vond in wandelen een goed alternatief voor het voetballen. 
Zo liep hij met twee vrienden het Pieterpad en veel klompenpaden. “We 
wandelen elk weekend en sinds anderhalf jaar ook iedere dag tijdens de 
lunch. Het is een beetje een mindset geworden”, zegt hij. “Tijdens het 
wandelen kun je echt je hoofd leegmaken.” De pelgrimstocht naar Santiago 
staat nog op zijn verlanglijstje. “Maar dan moet ik eerst meer tijd hebben.” 

Het gaat Stokman bij het voetballen en wandelen niet alleen om het 
sportieve belang. Het sociale aspect is voor hem zeker zo belangrijk. “Toen 
het voetballen stil lag, heb ik de onderlinge contacten het meest gemist. 
Door sporten word je niet alleen fi tter, maar bouw je ook een sociaal 
netwerk op. Tegen mensen die in een nieuwe omgeving gaan wonen of 
eenzaam zijn, zeg ik: Meld je aan bij een (sport)vereniging. Daar leer je de 
gemeenschap kennen.” Stokman deed hetzelfde toen hij van Babberich 
naar Didam verhuisde. Hij werd lid van voetbalvereniging DVC’26 en ging 
iedere dinsdag en zondag zaalvoetballen in sporthal ‘de Muizenberg’. “Op 
dinsdagavond hebben we een groep van achttien mensen, die in de jaren 
zeventig is ontstaan uit leiders van DVC’26. De leden variëren in leeftijd van 
20 tot 70 jaar. We spelen dan een uurtje vijf tegen vijf, waarbij het plezier en 
de gezelligheid voorop staan.”

Al gaat het er nog steeds fanatiek aan toe. “Als ik een mooi doelpunt maak of 
een mooie ‘Bergkampiaanse’ actie, dan voel ik me als een klein kind zo blij. 
Daar kan ik dan weer lang op teren.” 

Fred Stokman (53)

Ik speel zaalvoetbal sinds 2001

Twee keer per week

Samen met een team ontstaan uit 
vroegere leiders van DVC’26 en 
het buurtteam Veldpaedje
Sport maakt me gelukkig
Mijn favoriete sporter: Johan Cruijff 

SPORTPASPOORT

Nienke Kaal (29)

Ik speel tennis en volleybal sinds 
mei 2020
Vijf keer per week
Samen met vriendinnen en 
Dames 2 van 
Volleybalvereniging Victoria
Sport maakt me vrolijk
Mijn favoriete sporter: voetbalster 
Daniëlle van de Donk

SPORTPASPOORT

‘Voor voetbal kunnen ze me 
’s nachts wakker maken’
KILDER - Mika Rosendaal komt uit een echte sportfamilie. Zijn vader 
en moeder zijn fanatieke sporters, zijn twee broers voetballen en ook 
zijn zus is heel sportief. Hij kreeg het sporten dan ook met de paplepel 
ingegoten. Toch hadden zijn ouders niks met voetbal. “Maar mij 
kunnen ze er ’s nachts voor wakker maken.”

Net als zijn oudere en jongere broer. “Als ik zelf niet hoef te voetballen, 
vraag ik of ik in het elftal van mijn broer Silas mee mag spelen”, zegt 
hij. “Hij speelt ook bij SV Kilder in JO13. Het liefst voetbal ik elke dag. 
Thuis hebben we een pannaveldje, waar ik vaak met vrienden en mijn 
broers en zus speel.”

In het veld is Mika superfanatiek. Maar voor hem is het sociale aspect 
van voetbal minstens zo belangrijk dan het sportieve. “Het allerleukst 
vind ik dat je met een team speelt. Om met vriendjes en vriendinnetjes 
te spelen, is veel gezelliger dan alleen sporten. Ik heb ook wel een tijdje 
aan kickboksen gedaan, maar dat doe je alleen. En ik hield niet van 
vechten.”

Mika sport ook omdat hij er een betere conditie van krijgt en er 
fi tter van wordt. Als hij niet voetbalt, dan gaat hij mountainbiken of 
wielrennen met zijn vader. “Op zondagmorgen op de fi ets broodjes 
halen in Duitsland”, lacht hij. “Maar ik loop ook wel eens hard met 
mijn moeder. Het voelt fi jn om te bewegen, ik word er blij van. Mijn 
vader, zus en broer hebben kort geleden nog meegedaan aan Swim to 
Fight Cancer in Braamt. Dat had ik ook willen doen, maar ik was nog te 
jong. Volgend jaar ben ik 10 en mag ik ook zwemmen.”

Toch vindt hij voetballen het leukst. “Als ik niet meer kan voetballen, 
zou ik elke dag huilen.” Dat er kinderen zijn die niet sporten, vindt hij 
maar bijzonder. “Het is gewoon heel erg leuk. En het is ook nog eens 
goed voor je. Als ik sport, voel ik me beter.”

We mogen weer! Het startschot voor een nieuw sportseizoen heeft geklonken. Wat keken we er allemaal 
enorm naar uit. Tijdens de coronacrisis kwam Nederland sportief tot stilstand. Gelukkig is Montferland 
alweer volop in beweging. Wat geniet ik enorm om alle sporters weer op de velden en in de zalen te zien. 
Jong en oud, iedereen komt weer samen. 

De Nationale Sportweek is tra ditioneel een moment dat alle sportclubs hun deuren wagenwijd openzetten 
om de sport te vieren en om nieuwkomers te verwelkomen. Het is nog niet helemaal als vanouds, dus een 
heel groot sportfeest zit er dit jaar helaas nog steeds niet in. Laten we met elkaar afspreken dat we er 
volgend jaar met zijn allen weer een heel groot sportfeest van maken!

Om de sport toch te vieren sluiten we aan bij het landelijke thema van de Nationale Sportweek: ‘Sport doet 
iets met je’. We geven Nienke, Marianne, Mika en Fred het podium en zij vertellen wat sport met ze doet. 
Laat ook zien wat sport met jou doet en maak kans op een sportieve prijs. 

Ik wens elke inwoner van Montferland enorm veel sportplezier toe! Geniet!

Ruth Mijnen
Wethouder Sport

Mika Rosendaal (9)

Ik speel voetbal sinds 2016
Drie keer per week

Samen met mijn teamgenoten van 
JO11 van SV Kilder
Sport maakt me blij
Mijn favoriete sporter: 

Kylian Mbappé

SPORTPASPOORT

Marianne Bouwman (53)

Ik fi tness sinds 2001
Samen met mijn fi tness- en 
gymgroepen
Sport maakt me vrolijk
Mijn favoriete sporter: mensen die 
op hoge leeftijd nog sporten 

SPORTPASPOORT


