
G e m e e n te n i e u ws48
30 november
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

Twee plannen uit Montferland in de finale van de 
Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat! 
De Montferlandse plannen ‘Het Lokale Ommetje’ en ‘All Stars Sport’ zitten in de 
finale van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. Zij nemen het op tegen vier 
andere finalisten en maken kans op een aanzienlijk geldbedrag én ondersteuning 
van studenten van de HAN. Je kunt tot en met 2 december stemmen. Stem dus 
snel op één van de plannen uit Montferland en help hen naar een podiumplaats! 

De Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
is een initiatief van de Provincie Gelder-
land. De prijs motiveert organisaties in 
sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en 
onderwijs om bij te dragen aan een gezond 
Gelders sportklimaat door creatieve initia-

tieven en samenwerkingsverbanden.

Voor de jury was het een uitdagende klus 
om een keuze te maken. Twee plannen uit 
Montferland de laatste zes. Hieronder lees 
je meer over beide plannen. 

Het Lokale Ommetje

Een Ommetje maken is inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip. Tijdens de 
coronapandemie hebben veel men-
sen de Ommetje app van de Hersen-
stichting ontdekt. De app stimuleert 
met tips van hersenprofessor Erik 
Scherder op een leuke manier om da-
gelijks 20 minuten te wandelen.

Een groot aantal partijen uit Mont-
ferland (Open Club De Nevelhorst, 
Markant Outdoorcentrum, welzijnsin-
stelling Welcom, Gezondheidscentrum 
Didam en de gemeente Montferland) en 
Oost-Gelre hebben de handen in één ge-
slagen om een lokale versie van de app 
te ontwikkelen: Het Lokale Ommetje. 

Het Lokale Ommetje is een tien week-
se wandelchallenge tussen bedrijven, 
verenigingen en overige teams. Men kan 
op lokaal niveau als teams de strijd met 
elkaar aan gaan. Daarnaast valt er voor 
iedere deelnemer een unieke Montfer-
land Ommetje badge te verdienen. Na 
afloop van de challenge worden de kam-
pioenen in het zonnetje gezet tijdens het 
Ommetje Festival.

De jury over Het Lokale Ommetje: ‘Het 
mooie is dat dit plan gebruik maakt 
van een bestaand middel om lokaal 
een grote groep mensen in beweging te 
brengen.’

All Stars Sport
Bij het idee van All Stars Sport werken 
sportverenigingen in Didam samen 
met fysiotherapeuten en andere zorg-
verleners. De zorgverleners begeleiden 
patiënten naar de verenigingen toe.  

Het initiatief zorgt voor een verbinding 
tussen zorg en de sport. De zorgverlener 
gaat in de laatste weken van de behan-
deling mee naar het sportveld. Daar 
gaan ze samen ontdekken welke sport 
het beste past. De patiënten revalideren 
dus niet meer allen in de trainingszaal 
bij de fysio, maar daadwerkelijk op het 
sportveld. 

De beoordeling van de jury was als 
volgt: ‘Dit plan is een prachtige verbin-
ding tussen zorg en sport. Als dit plan 
werkt, is het inzetbaar op meerdere 
plaatsen in Gelderland.’

Stem de Montferlandse ideeën in de prijzen!
De zes gekozen plannen staan van 24 
november t/m 2 december in de spot-
lights op Omroep Gelderland. Stemmen 
kan op www.gld.nl/stimuleringsprijs/
stimuleringsprijs-stem 

Bekijk alle zes kanshebbers voor de 
Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
op de website van Omroep Gelderland: 
www.gld.nl/stimuleringsprijs  

Met Het Lokale Ommetje organiseren de initiatiefnemers een 10-weekse wandelchallenge

All Stars Sport zorgt voor de beweging van 
zorg naar sport

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER
Geveld door corona

Een kleine twee 
weken geleden 
ging de corona-
melder op mijn 
telefoon af. Ik heb 
de app sinds die is 
uitgekomen en er 
was nooit eerder 
een melding op 
binnengekomen. 

Nu stond er dat ik in de buurt was geweest 
van een besmet persoon. Dat was, zo 
bleek, op een leuke bijeenkomst in onze 
gemeente drie dagen eerder. 
Aanvankelijk ging ik laconiek met de mel-
ding om. Ik ben gevaccineerd, de melding 
zag ik als niet meer dan een mededeling. 
Vrij snel daarna kreeg ik last van een lich-
te verkoudheid, maar uit de zelftesten 
bleek niet dat ik het coronavirus had op-
gelopen. 

Omdat de klachten toenamen besloot 
ik in het weekend me bij de GGD te laten 
testen. Binnen 24 uur kon ik er terecht 
en nog eens 24 uur later was de uitslag 
er: positief. Zelf was ik er inmiddels van 
overtuigd dat ik besmet was, want zwaar 
verkouden, hoofdpijn, koorts en totaal 
geen energie.

Zo zie je maar weer: bij klachten blijf je 
thuis en laat je je testen is een belangrijk 
advies. En een wijze les: al ben je gevac-
cineerd, het virus kan je behoorlijk ziek 
maken. Samen met mijn vrouw, die ook 
op die bewuste bijeenkomst besmet was 

geraakt, zat ik in quarantaine. Het Sinter-
klaasfeest in ’s-Heerenberg hebben we 
moeten missen. 

Ondertussen volg ik wat er in Nederland 
gebeurt nu we in een semi-lockdown 
zitten. Corona vraagt veel van ons. We 
worden beperkt in wat we leuk vinden. Er 
wordt een enorm beroep gedaan op soli-
dariteit. We zien polarisatie. 

Ik snap dat mensen balen van de wis-
selende berichten. Dan weer mag je vrij 
‘dansen met Janssen’, dan weer gaat  
Nederland deels op slot. Ik snap de zor-
gen van de middenstand en de horeca. 
Aan andere kant is te zien dat het zorg-
stelsel zwaar onder druk staat. 
Ik wil mijn waardering uiten voor de zorg-
medewerkers, de GGD en alle mensen 
buiten de zorgsector die het extra druk 
hebben, zoals politie, boa’s en onderwij-
zend personeel.

In de eerste golf hadden we een sterk 
wij-gevoel. We beseften dat we allemaal 
last hebben van corona. Jong en oud. 
Laat dat ‘wij-gevoel’ terugkomen. Ik doe 
een beroep op ons allen om solidair te 
zijn met elkaar en uit de polariserende 
discussie te blijven. Polarisatie en de druk 
op de zorg zijn de grootste problemen in 
de Nederlandse samenleving op dit mo-
ment. Gelukkig zien wij in Montferland 
hoe mensen naar elkaar omkijken. Laten 
we dat koesteren, want we krijgen onge-
twijfeld met nog meer crisissen te maken.



Orange the World
Minstens één op de drie vrouwen en meisjes wereldwijd krijgt te maken met ge-
weld in haar leven. Dat kan fysiek, seksueel of psychisch geweld zijn. Veel mensen 
zijn zich niet bewust van de omvang van het probleem, en doen het af als iets dat 
alleen ergens anders voorkomt.

Orange the World is een internationale 
campagne tegen geweld tegen vrouwen. 
De campagne is een initiatief van de Ver-
enigde Naties. Meer dan 90 landen doen 
mee. De aftrap is op 25 november, de in-
ternationale dag tegen geweld tegen vrou-
wen. De campagne eindigt op 10 december. 

Preventie
Het thema is dit jaar ‘preventie’. De na-
druk bij de aanpak van geweld ligt vaak 
op signalering, melding en hulpverlening. 
Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar 
we moeten ook meer gaan investeren in 
het voorkomen van geweld door het bij de 
wortels aan te pakken. Daar kan iedereen 
aan bijdragen; individuen, professionals, 
organisaties, bedrijven en overheden. Be-

langrijk is vooral om niet alleen vrouwen 
en meisjes, maar nadrukkelijk ook man-
nen en jongens te betrekken. Het overgro-
te deel van de daders van geweld tegen 
vrouwen zijn mannen, maar gelukkig is het 
overgrote deel van de mannen geen dader. 
Juist die laatste grote groep mannen en 
jongens willen we betrekken; mannen die 
medestander willen zijn om geweld tegen 
vrouwen te stoppen en zo onderdeel van 
de oplossing te worden.

Meer weten? 
Kijk op www.orangetheworld.nl voor alle 
acties en meer informatie over de campag-
ne.  Iedereen kan iets doen om geweld te-
gen vrouwen te voorkomen en bestrijden! 

Ik ben 
#medestander 
Jij ook?

1 op de 3 vrouwen 
maakt geweld mee in haar leven

Iedereen kan iets doen om geweld
tegen vrouwen te stoppen. 

Ga naar www.orangetheworld.nl of scan 
de QR-code en kijk wat jij kunt doen.

Geweld tegen vrouwen, niet alleen een vrouwenzaak
Orange the World is een internatio-
nale campagne tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. In veel Neder-
landse gemeenten is er aandacht 
voor. In Montferland is het gemeen-
tehuis oranje verlicht. Ook hangt er 
de speciale vlag ‘stop geweld tegen 
vrouwen’ met het symbolische oranje 
handje. 

Wethouder Ruth Mijnen pleit voor bre-
de maatschappelijke aandacht voor het 
probleem. “Geweld tegen vrouwen is niet 
alleen een vrouwenzaak”, benadrukt ze. 
“Geweld tegen vrouwen is een maat-
schappelijke probleem. 
Het gaat ook mannen aan. Mannen heb-
ben vrouwen, vriendinnen en dochters 
die risico lopen. Het is belangrijk dat ook 
mannen zich uitspreken tegen geweld te-
gen vrouwen.”

Het is het tweede jaar dat Montferland 
meedoet aan de campagne. Vorig jaar is 
de molen in Stokkum oranje verlicht. Ook 
bood Mijnen vrouwelijke raads- en frac-
tieleden een speldje aan met het oranje 
handje tegen vrouwengeweld. 

Dit jaar heeft Mijnen haar mannelijke 
collega’s in het college een serie speld-
jes gegeven en gevraagd die uit te reiken 
aan mensen die ze ontmoeten. Door haar 
mannelijke collega’s erbij te betrekken, 
zet Mijnen zich in voor brede aandacht 

voor de internationale campagne tegen 
geweld tegen vrouwen.

45 procent
Geweld tegen vrouwen komt schrikba-
rend veel voor. “Uit onderzoek blijkt dat 
45 procent van de vrouwen boven de 15 
jaar met lichamelijk of seksueel geweld 
te maken krijgt”, zegt Mijnen. Het ver-
baast haar niet. “We kennen allemaal 
wel situaties waarin we ons onveilig heb-
ben gevoeld. Die hand laag op de rug, en 
meer van dat soort momenten. Ik wist als 
puber precies bij welke leraar ik dat korte 
rokje niet moest aantrekken. We hebben 
die antenne: hier is het niet pluis. Hier is 
extra bescherming nodig.”

“Ik wist als puber precies bij wel-
ke leraar ik dat korte rokje niet 

moest aantrekken” 

Het maakte haar al op jonge leeftijd op-
standig. “Het klopt niet, dacht ik. Ik word 
niet gelijkelijk beschermd als een jongen. 
Voor mij is in mijn eentje door een donker 
bos fietsen minder veilig dan voor een 
jongen. En dat maakt dat ik in mijn vrij-
heid wordt beperkt.”

Vrouwen zouden zich niet onveilig moe-
ten voelen, ze zouden zich gelijk aan 
mannen of gelijkelijk beschermd moe-
ten voelen. “Toch las ik in de Volkskrant 
in de aanloop naar Orange the World dat 

6,4 procent van de Nederlanders geweld 
tegen vrouwen weleens gerechtvaardigd 
vindt. Ongelooflijk. Wetgeving alleen 
blijkt niet voldoende om vrouwen tegen 
geweld te beschermen. Zie bijvoorbeeld 
wat er online gebeurt. Jonge meisjes zijn 
er onbeschermd, er worden privéfoto’s 
verspreid. Het is een vorm van intimidatie 
en het is onacceptabel.”

Genderongelijkheid
“Geweld tegen vrouwen komt voort uit 
genderongelijkheid”, gaat Mijnen verder. 
“En genderongelijkheid houdt geweld te-
gen vrouwen in stand. Wil je inzetten op 
preventie dan moet je oog hebben voor 
de ongelijke machtsverhouding tussen 
mannen en vrouwen.”

Ze verwijst naar situaties waar sprake is 
van huiselijk geweld. Daar is de ongelijke 
machtspositie aanwezig in de vorm van 
financiële afhankelijkheid, fysieke onge-
lijkheid en sociaal isolement.

Mijnen stond in haar studententijd voor-
aan als het over feminisme, vrouwen-
rechten en geweld tegen vrouwen ging. 
“In mijn rol als wethouder heb ik me af-
gevraagd hoe ik dit verhaal verder kan 
brengen, vanuit de overtuiging dat het 
niet alleen een verhaal van alleen vrou-
wen is maar ook van mannen.”
Er is ook een verplichting om geweld te-
gen vrouwen als maatschappij tegen te 

gaan. Mijnen benoemt het Verdrag van 
Istanbul dat ook door Nederland is gera-
tificeerd. “Dat verdrag zegt: je moet in Eu-
ropa vrij zijn van geweld tegen vrouwen.”

“Feminisme, vrouwenrechten 
en geweld tegen vrouwen is een 

verhaal van vrouwen én van 
mannen”

Maar hoe pak je dat aan? “Door er veel 
aandacht voor te vragen. Door te erken-
nen dat het niet alleen een vrouwenzaak 
is, maar een maatschappelijk probleem. 
Door als vrouwen én mannen uit te spre-
ken dat vrouwen in het publieke domein 
zich vrij moeten kunnen bewegen, vrij 
moeten kunnen uitgaan, vrij dat korte 
rokje moeten kunnen dragen.”



ZIT JE EVEN WAT 
MINDER GOED IN JE VEL?

LOOP JE ERGENS TEGENAAN?
HEB JE BEHOEFTE AAN EEN GESPREK?

wij zijn er voor jou
STEN BETLEM 

• WELCOM •

SOCIAL COACH

Bereikbaar op dinsdag, 

woensdag, donderdag  

en vrijdag

M 06 82 06 58 39

SIMONE PASTOORS 

• STADSKAMER •

SOCIAL COACH

Bereikbaar op maandag,  

dinsdag en  

donderdag

M 06 57 40 34 02
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Hoe geet ut? 

Deel uw verhaal en bel de welzijnslijn van Welcom! 

0316 292828 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
9:00 en 12:00 uur en vraag naar Laurens Blom 

Ik voel mij eenzaam 

 Effe wat minder 

Goed maar ik wil iets doen 

Montferland heeft een nieuw Water- en 
Rioleringsplan

Op 4 november heeft de gemeenteraad 
het nieuwe Water- en Rioleringsplan 
(GWRP) vastgesteld. In dit plan staat 
voor de jaren 2022-2026 het water- en 
rioolbeleid van de gemeente. Behal-
ve veel informatie over rioolwater en  
regenwater is er in dit plan ook veel 
aandacht voor het klimaat.

Kort samengevat staat er in het plan:

•  Informatie over het rioolstelsel, zoals: 
hoeveel kilometer riolen de gemeente 
beheert, hoeveel rioolgemalen (pomp-
putten) of hoeveel kolken;

•  Hoe de gemeente dat beheert en  
onderhoud;

•  Hoe er moet worden omgegaan met re-
genwater: niet in het riool maar als het 
even kan infiltreren in de bodem. En dat 
er afkoppelsubsidie beschikbaar is;

•  Wat er vanuit water en riolering kan 
worden bijgedragen aan klimaatadap-
tatie;

•  Wat dit betekent voor de hoogte van de 
rioolheffing.

Het hele plan is te lezen op 
www.montferland.info/beleidsnotities



Politieke avond Montferland
Raadsavond 2 december

Op 2 december vanaf 19.00 uur wordt er 
weer een raadsavond gehouden. 
De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenhalf-
uur kunnen raadsleden of fractievolgers 
vragen stellen aan het college van burge-
meester en wethouders over actuele on-
derwerpen. 

Het vragenhalfuur en de sessies in de raad-
zaal zijn live te volgen vanaf 19.00 uur. Van 
de sessies in de kleine zaal worden audio-
-opnames gemaakt die u naderhand kunt 
terugluisteren via de website. 

Het vragenhalfuur is van 19.00 uur tot 
19.30 uur en wordt gehouden in de raad-
zaal.

Agenda sessies in de raadzaal
19.35 uur - 20.05 uur Oordeelsvormende 
sessie over de Beleidsnotitie nieuwe vor-
men van begraven.
De notitie voorziet in spelregels voor ‘be-
graven op eigen erf’ en ‘natuurbegraven’. 

20.10 uur - 20.45 uur Oordeelsvormende 
sessie over het Ontwerp Bestemmingsplan 
Zandwinning Werfhout
Het ontwerpbestemmingsplan Zandwin-
ning Werfhout heeft ter inzage gelegen. 
Aanwonenden van zeven woningen aan 
de Pakopseweg hebben een gezamenlijke 
zienswijze ingediend. Op basis van overleg 
hierover tussen de initiatiefnemer en de in-

diener wordt de raad voorgesteld het ont-
werpbestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, om zo goed mogelijk recht te doen 
aan alle betrokken belangen.

Agenda sessies in de kleine zaal
19.00 uur - 19.30 uur Beeldvormende sessie 
over Bestemmingsplan ‘Buitengebied, uit-
breiding Landal Stroombroek’
Het bestemmingsplan maakt de uitbrei-
ding mogelijk van het bungalowpark Lan-
dal Stroombroek met 21 recreatiewonin-
gen voor resp. 8, 12 en 16 personen. 

19.35 uur - 20.10 uur Oordeelsvormen-
de sessie Intekenen op regionale opgaven 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld in te tekenen op 
drie (van de in totaal vijf) regionale opga-
ven 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-
-Nijmegen.

20.15 uur - 20.45 uur Oordeelsvormende 
sessie over de Verstedelijkingsstrategie 
Groene Metropool
Binnen de regio’s Arnhem-Nijmegen en 
FoodValley wordt gewerkt aan de Verste-
delijkingsstrategie Groene Metropool. Doel 
van de Verstedelijkingsstrategie is om de 
groei voor wonen en werken op een goede 
manier mogelijk maken en tegelijkertijd de 
landschappelijke waarden en samenhang 
van onze Groene Metropool te versterken.

Wilt u inspreken tijdens een beeldvormen-
de sessie of meer informatie? Neemt u dan 
contact op met de griffie per e-mail: grif-
fie@montferland.info of telefonisch 0316-
291378. De publieke tribune is gesloten. 

De actuele agenda en de vergaderstuk-
ken kunt u raadplegen via: www.mont-
ferland.info/gemeenteraad  Ook treft u 
hier de vergaderlocatie aan.

Concept agenda raadsvergadering vanaf 
21.00 uur
1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5.  Hamerstukken
5.1   Benoeming fractievolger Helder
5.2 Raadsvoorstel Transitievisie Warmte
5.3  Raadsvoorstel Klimaatadaptatie-

plan Montferland
5.4  Raadsvoorstel Mediabeleid 2021-

2025

5.5  Raadsvoorstel Vaststelling bestem-
mingsplan ‘Buitengebied, Kruisallee  
2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 
Kilder

5.6  Raadsvoorstel 2e Marap 2021
5.7  Raadsvoorstel kredietvotering aan-

koop gronden en bijkomende kosten 
voor de toekomstige uitbreidingslo-
catie voor woningbouw in Zeddam

6.  Bespreekstukken
6.1   Raadsvoorstel Beleidsnotitie huis-

vesting arbeidsmigranten
6.2  Raadsvoorstel Visie Kerkstraat
6.3   Raadsvoorstel wijzigingsverordening 

APV Montferland 2021 inzake evene-
mentvergunning en carbidschieten

7.   Moties zonder raadsvoorstel
8.   Sluiting 

Nieuws uit uw dorp of wijk
Dorpsraad Stokkums Belang 
Openbare vergadering op 1 december 2021 verplaatst

In verband met de coronamaatregelen verschuiven we de openbare vergadering 
van de Dorpsraad Stokkums Belang naar woensdag 22 december om 19.30 uur in 
het Gildehuis.

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Doelstelling en samenstelling Dorpsraad 
3. Financieel overzicht 2021 van de Dorpsraad 
4. Voortgang mijnstokkum.nl door Freddy van Dijken, namens de buurtverbinders.
5. Ruimte voor mededelingen gemeente Montferland
6. Voortgang Stokkums Onderdak, toelichting door Robert Gerritsen. 
7. Huishoudelijk Reglement 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Averbeek 37 te Beek, 7037 BL; het plaatsen van een dak-

kapel (ontvangen 19-11-2021)
-  Benedendorpsstraat 21 te Zeddam, 7038 BB; het kappen 

van een boom (ontvangen 24-11-2021)
-  Dijksestraat 45 te Didam, 6942 GB; het verbouwen van 

de bestaande schuur (ontvangen 24-11-2021)
-  Garstestuk 23 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het vergroten 

van de garage (ontvangen 24-11-2021)
-  Wehlseweg 44 te Didam, 6941 DM; het plaatsen van een 

dakserre (ontvangen 18-11-2021)
-  Zeddamseweg 8 te Lengel, 7044 AG; het verbouwen van 

de woning (ontvangen 24-11-2021)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Esdoorn 25 te Didam, 6941 ZJ; het verwijderen van as-

best (verzonden 23-11-2021)
-  Terborgseweg 30 te Azewijn, 7045 AL; het verwijderen 

van asbest (verzonden 25-11-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT;  het verbouwen van 

een woning (verzonden 24-11-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Stadswal 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49 en Muntwal te ’s-Heerenberg, 7041;  het om-

bouwen van het bestaande Rabobank gebouw naar 
appartementen en het aanleggen van parkeerplaatsen 
(verzonden 23-11-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Braamtseweg 16 te Kilder, 7035 CT; het oprichten van 
een woning (verzonden 24-11-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

 Milieu
Omgevingsvergunning activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de volgende beschikking op de aanvraag van:

Truisweg 2a te Didam, 6941 SK, voor de wijziging in dieren 
en het gebruik van gebouwen (milieu).

Gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking 
zijn geen zienswijzen ingekomen.
De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde 
vergunning (verzonden 18-11-2021).

Rechtsmiddel: 
Beroep: bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem
of
Voorlopige voorziening: bij de Rechtbank Gelderland,  De 
voorzieningenrechter, locatie Arnhem,
Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM

Digitaal indienen kan ook via www.rechtspraak.nl
Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

 APV / Bijzondere wetten
Belastingtarieven 2022
De raad van de gemeente Montferland heeft op donder-
dag 4 november 2021 de volgende belastingtarieven 2022 
vastgesteld:

Afvalstoffenheffing: 
Basistarief 280 liter container (laagbouw)  € 174,00
Basistarief 180 liter container (laagbouw) € 174,00 
Extra container    € 87,00  
180 liter container per lediging       € 6,00 
280 liter container per lediging    € 8,00 
Hoogbouw eenpersoonshuishouden  € 216,00 
Hoogbouw meerpersoonshuishouden  € 235,00 

Rioolheffing:  
€ 2,48 per m³ verbruikt water. De inning van de rioolhef-
fing geschiedt door het Waterbedrijf Vitens. Panden die 
geen eigen watermeter bedraagt het tarief € 111,60 per 
persoon. 

Hondenbelasting: 
Eerste hond    € 68,31 
Tweede en elke volgende hond  € 98,09 
Kennel     € 221,54 

Onroerendezaakbelastingen:
Voor de eigenaar van een niet-woning 0,2443% 
Voor de eigenaar van een woning   0,1283% 
Voor de gebruiker van een niet-woning   0,1969% 



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 
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.

Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van een woning is € 200.000,-.
De eigenaar is verschuldigd: 0,1283% van € 200.000,- = 
€ 256,00.

Bekendmaking belastingverordeningen
De raad heeft de volgende belastingverordeningen vast-
gesteld:
• Verordening Onroerendezaakbelastingen 2022
• Verordening Afvalstoffenheffing 2022

• Verordening Rioolheffing 2022
• Verordening Legesverordening 2022
• Verordening Hondenbelasting 2022
• Verordening Reclamebelasting 2022
• Verordening Toeristenbelasting 2022
• Verordening Marktgelden 2022
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022

Deze verordeningen treden, met inachtneming van het be-
paalde in artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op 1 

januari 2022.
Op de website www.officielebekendmakingen.nl zijn de 
verordeningen gepubliceerd. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen 
kunt u bellen met het cluster Belastingen, telefoonnum-
mer is: 0316 – 291 391 (keuze 4 en daarna 2).  
Telefonische bereikbaarheid van het cluster Belastingen/
WOZ
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.


