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Allereerst wens ik u allemaal een gezond, gelukkig en mooi 2022! 
Wie vooruit wil kijken moet soms ook te-
rugkijken, net als in het verkeer. Om verder 
te komen is de achteruitkijkspiegel onont-
beerlijk, waarbij wel dat wat achter ons ligt 
steeds kleiner wordt.

In ‘mijn achteruitkijkspiegel’ zie ik een jaar 
2021, dat voor mij persoonlijk mooi en goed 
was. Er was genoeg om heel dankbaar voor 
te zijn.  

Tegelijkertijd zie ik dat 2021 wereldwijd een 
jaar van teleurstelling, toenemende ver-
harding, wij- zij- denken en tegenstellingen 
was. We hoopten dat het weer een beetje 
normaal zou worden na 2020, maar dat 
werd het niet. 

Kijken we door de voorruit naar voren dan 
zien we een onbeschreven jaar. Wat gaat 
dat brengen voor ieder van ons persoonlijk 
en voor de Montferlandse samenleving, als 
onderdeel van die grote wereld?

Laten we het maar dicht bij onszelf hou-
den, bij de wereld waarop we invloed kun-
nen hebben. De wereld thuis met onze 
familie en vrienden om ons heen, en de 
mensen met wie we in de straat, buurt of 
dorp wonen. Onze gemeente bestaat uit 
prachtige kernen (dorpen en stad) met 
hun eigen karakter en schitterende natuur. 
De inwoners voelen zich verbonden met el-
kaar. Schutterijen en gilden met hun lange 
geschiedenis staan in deze gemeenschap-
pen misschien wel symbool voor de kracht 
van Montferland. 

Laten we als gemeenschap proberen om 
vorm en inhoud aan het begrip ‘SAMENle-
ving’ te blijven geven. 

Dit jaar vraagt om mensen die grote 
maatschappelijke problemen niet zomaar 
accepteren, maar die vanuit een nieuw 
denken zich willen inzetten voor een sa-
menleving waarin ieder mens telt. Geen 
‘nieuw denken’ als slogan of zoiets, maar 
een echte overtuiging dat het anders kan 
en eigenlijk ook anders moet. 

Een week geleden overleed bisschop 
Desmond Tutu, de man die in Zuid-Afrika 
een enorme bijdrage heeft geleverd aan 
het geweldloze einde van de Apartheid, 
het systeem van rassenscheiding. Een man 
die altijd de mens in de ander bleef zien 
en voortdurend pleitte voor dialoog en in 
vrede en respectvol samenleven van ver-
schillende bevolkingsgroepen. Tot aan zijn 
dood bleef hij strijdvaardig hiernaar stre-
ven. Hij was een bron van inspiratie - en zal 
dat nog lang blijven - voor mensen die echt 
vooruit willen kijken door die voorruit van 
het bestaan waarin de toekomst gloort. 
Te beginnen in 2022, dat nieuwe jaar dat 
vraagt om een nieuwe manier van denken 
en… doen. 

En wat mag u van ons, de gemeente Mont-
ferland verwachten? 
Allereerst: dat wij er zijn voor u, voor jou, 
de inwoners en ondernemers van Montfer-
land. Dat we er zijn in de dagelijkse dienst-
verlening en dat we als bestuur en organi-
satie toegankelijk zijn. 

U mag ook verwachten dat wij leren van 
fouten die ook wij als bestuur (gemeente-
raad en college van burgemeester en wet-
houders) en de ambtelijke organisatie ma-
ken, en die gevolgen kunnen hebben voor 
de levens van onze inwoners. 

U mag van ons verwachten dat we de dia-
loog aangaan bij beslissingen die moeten 
worden genomen. Een dialoog is altijd 
tweerichtingsverkeer, en dus mag er wor-
den verwacht dat er van beide kanten ge-
luisterd en met respect gehandeld wordt. 

U mag van ons verwachten dat we zicht-
baar en transparant zijn. Ik persoonlijk 
kan niet wachten om meer en meer in de 
samenleving van Montferland aanwezig 
te zijn. Bij vreugde maar ook bij verdriet, bij 
carnaval (ik duim met u mee dat dit kan 
doorgaan), bij de sportwedstrijden, bij de 
activiteiten van Stichting Welcom en tal 
van andere organisaties. 

En ja, dan is 2022 natuurlijk ook politiek 
een bijzonder jaar. Op 16 maart 2022 zijn de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Nu al 
roep ik iedereen op die datum met rood te 
omcirkelen. Overigens: er mag in verband 
met corona op enkele plaatsen in de ge-
meente al op 14 en 15 maart gestemd wor-
den. Stemmen is een democratisch recht 
en met uw stem geeft u opdracht aan de 
partij van uw keuze om voor Montferland 
de komende vier jaar aan de slag te gaan. 
Iedere stem telt!

U mag dan verwachten dat de politieke 
partijen in Montferland hun gezamen-
lijke belofte, vastgelegd in de unaniem 
ingediende motie op 9 september 2021, 
waarmaken. Zij hebben uitgesproken dat 
zij samen werken voor de inwoners van 
Montferland! Ik ben ervan overtuigd dat 
de partijen in onze gemeenteraad zich aan 
die belofte houden en dat zij uw stem ver-
dienen. 

Verder gaan we vanaf volgende week aan 
de slag met de werving van de eerste kin-
derburgemeester van Montferland. Kinde-
ren aan het eind van de basisschool nodi-
gen we uit zich kandidaat te stellen voor de 
rol van kinderburgemeester. Ze mogen zelf 
invulling geven aan hun ideeën en aange-
ven welke dingen ze belangrijk vinden. 

We zien dit als stap 1 om in 2022 jongeren 
meer en meer bij hun eigen leefomgeving 
te betrekken. We vinden dat jongeren 
daarin een stem moeten hebben. Ik vind 
het belangrijk dat we dit uitdragen. Niet al-
leen in woorden, maar zeker in daden. 

Toen ik hier kwam in oktober 2021 was ik 
bij mijn kennismaking aangenaam verrast 
hoeveel jongeren er actief zijn, zowel bin-
nen de politieke partijen als in het vereni-
gingsleven. Jongeren kunnen met hun kijk 
een waardevolle bijdrage leveren aan onze 
samenleving.

Kortom: er staat wat te gebeuren. Het 
meeste weten we nog niet, maar door mijn 
voorruit zie ik kansen en mogelijkheden. 
Ik zie mensen die het oude denken als ‘wij 
versus zij’, ‘coalitie versus oppositie’ en 
meer van dat soort zaken, los willen laten 
en kijken naar SAMEN!

Want alleen samen komen we verder en 
dat is uiteindelijk in ons aller belang. 

Nogmaals, ik wens u een heel gezond, ge-
lukkig en inspirerend 2022!

Harry deHarry deVriesVries

EEN NIEUW JAAR….EEN NIEUW JAAR….
TIJD VOOR NIEUW DENKENTIJD VOOR NIEUW DENKEN



Wandel ook mee met het Montferlands Ommetje!
Goede voornemens en wil je meer gaan 
bewegen? Doe dan mee met het Mont-
ferlands Ommetje! Vanaf maandag 
17 januari 2022 gaat deze (digitale) 
wandeluitdaging van start. Het Mon-
ferlands Ommetje is een 10-weekse 
wandelcompetitie tussen verenigin-
gen, bedrijven en overige vrienden-
teams (bijvoorbeeld een familie- of 
buurtteam). Start met vrienden, fami-
lie, clubgenoten of collega’s een eigen 
wandelteam en ga de uitdaging aan 
samen met de andere teams uit Mont-
ferland!

Dagelijks wandelen is hartstikke gezond, 
zowel voor de lichamelijke als menta-
le gezondheid. De populaire wandelapp 
Ommetje van de Hersenstichting helpt 
daarbij. De app motiveert om dagelijks een 
Ommetje te maken. Erik Scherder – de be-
kende hersenprofessor – geeft je na iedere 
wandeling een interessant hersenfeitje. Al 
meer dan 1.500.000 Nederlanders instal-
leerden de app. Montferland heeft samen 
met de gemeente Oost Gelre de primeur 
om nu ook een lokale wandeluitdaging te 
organiseren. 

Maak kans op mooie prijzen
Elk deelnemend team maakt kans op 
mooie prijzen. Loopt jouw team gemiddeld 
minimaal vijf Ommetjes per week? Dan 
ontvangen jullie na 10 weken een unieke 
digitale Montferland medaille. Voor de 
best presterende teams zijn er daarnaast 
nog andere mooie prijzen te verdienen. 
Er zijn drie verschillende ranglijsten: be-
drijven, verenigingen en overige teams 
(bijvoorbeeld buurt- en familieteams). 
De winnaars van elke ranglijst ontvangen 
een mooie Ommetje bokaal. Het allerbes-
te team ontvangt daarnaast ook de grote 
Ommetje Wisselbokaal. Tenslotte ont-
vangen de winnende teams ook nog een 
teamuitje bij Markant Outdoorcentrum. 

‘Zitten is het nieuwe roken’
Eén derde van de Nederlanders zit zeven 

tot zestien uur per dag. Hoe zit dat bij 
jou? Hoewel we weten dat bewegen het 
antwoord is op veel klachten, waaronder 
stress, doen we het steeds minder. Een ge-
strest en zittend leven zorgt voor een min-
der goede gezondheid. Te weinig bewegen 
heeft een slechte invloed op de stofwisse-
ling, verhoogt de risico’s op hart- en vaat-
ziekten en heeft ook een negatief effect op 
jouw stemming. Teveel zitten en te weinig 
bewegen is dus schadelijk voor onze ge-

zondheid. Voor Erik Scherder reden om 
zijn bekende uitspraak te doen: ’Zitten is 
het nieuwe roken’. Om Nederlanders weer 
in beweging te krijgen heeft Erik Scherder 
de handen in één geslagen met de Hersen-
stichting om samen de Ommetje-app te 
ontwikkelen. 

Heel Montferland Beweegt!
Onder de titel ‘Heel Montferland Beweegt!’ 
stimuleert de gemeente Montferland dat 

zoveel mogelijk inwoners meedoen met 
sport en bewegen. Ruth Mijnen – wethou-
der sport – is trots dat de gemeente Mont-
ferland als één van de eerste gemeenten 
start met een lokale wandeluitdaging via 
Ommetje: ‘Sport en bewegen is erg belang-
rijk voor een gezond en vitaal Montferland. 
Wandelen is een populaire en laagdrempe-
lige bewegingsactiviteit. Iedereen kan mee-
wandelen. Dus wandelen is dé activiteit om 
heel Montferland in beweging te brengen!’ 

Mijnen gaat zelf ook meedoen: ‘Uiteraard 
loop ik mee. De prachtige omgeving in 
Montferland nodigt uit tot wandelen. Maar 
met het winterse weer en korte dagen is 
het fijn om extra motivatie te hebben via 
het Montferlands Ommetje. Juist in deze 
tijd is het belangrijk dat we zoveel moge-
lijk in beweging blijven. Dat zorgt voor een 
goed afweersysteem.’ 

Wandel ook mee!
Deelname aan het Montferlands Om-
metje is gratis. Volg onderstaande 
stappen om ook mee te lopen vanaf 
maandag 17 januari 2022:
Download de Ommetje-app.

• Ga naar ‘Account’ in de app en voer 
vanaf maandag 10 januari bij ‘Challen-
ge’ de actiecode MONT2022 in.

• Sluit je aan bij één van de teams of 
maak een nieuw team aan. 

• Motiveer familie, vrienden en buurt-
genoten om ook mee te doen in jouw 
team of ga de strijd met hen aan als zij 
deelnemen in een ander team.

Vragen en meer informatie
Heb je vragen over het Montferlands Om-
metje? Neem dan contact op met Kevin 
Steenkamp – beweegmakelaar bij Wel-
com - via beweegmakelaar@welcommail.
nl of 06-82096868 (dinsdag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) of met 
Dennis Weijers – beleidsmedewerker ge-
zonde leefstijl bij de gemeente Montfer-
land – via d.weijers@montferland.info of 
0316-291327.

montferlands
doe meeen met het

ommetje

ommetje
download de

app

Vincwijcweg Didam tijdelijk afgesloten
Van maandag 10 januari tot 4 februari 2022
De nieuwe brandweerkazerne in 
Didam krijgt steeds meer vorm en 
Hoornstra Infrabouw is inmiddels be-
gonnen met de afbouwwerkzaamhe-
den. Vanwege deze werkzaamheden 
moeten we de Vincwijcweg tijdelijk 
afsluiten. 

Vanaf maandag 10 januari is de Vincwij-
cweg voor de brandweerkazerne afge-
sloten voor voertuigen en fietsers zodat 
Hoornstra de voorbereidingen kan tref-
fen voor de aanleg en het verhogen van 
de rijbaan. Autoverkeer wordt omgeleid. 
Fietsers maken gebruik van een tijdelijke 
doorsteek die naast de brandweerkazer-
ne wordt aangelegd. 
Afhankelijk van het weer duren de werk-
zaamheden tot 4 februari 2022. 

Info en contact
Voor eventuele vragen over de uit-
voering en dagelijkse gang van zaken, 
kunt u contact opnemen met uitvoer-
der Wilco Looman, telefoonnummer: 
06-10931038 of via e-mail wilco@
hoornstra-infrabouw.nl.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om 
de overlast voor u zoveel mogelijk te be-
perken.



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Driekoningen 50 te ’s-Heerenberg, 7041 HZ; het bou-

wen van een prefab woonhuis (ontvangen 23-12-2021)
-  Gildeweg 2 te Braamt, 7047 AR; het verbouwen van de be-

staande woonboerderij (ontvangen 24-12-2021)
-  Leppestraat 2 te Azewijn, 7045 AD; het verbouwen van 

het dorpshuis (ontvangen 23-12-2021)
-  Linthorsterstraat te Stokkum, 7039 CR; het oprichten van 

een woonhuis (ontvangen 24-12-2021) 
-  Ongerstraat 2 te Azewijn, 7045 BH; het oprichten van een 

sleufsilo (ontvangen 24-12-2021)
-  Oude Maatsestraat 16 te Didam, 6941 SC; het bouwen van 

een woning (ontvangen 24-12-2021)

-  Rijksweg A18 2 “verzorgingsplaats Stille Wald”, kad.gem. 
Didam, sectie O, nr. 1611 te Didam, 6942 PW; het plaatsen 
van een overkapping t.b.v. snelladers die bestemd zijn 
voor elektrische voertuigen (ontvangen 28-12-2021)

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
-  Ambachtstraat 32 te Didam, 6942 AG; het saneren van 

het dakbeschot (verzonden 29-12-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 53 te Zeddam, 7038 BE; het 

realiseren van een bijgebouw (verzonden 29-12-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Plantsoensingel Zuid 32 te ’s-Heerenberg, 7041 ZE; het 
verbouwen van de woning (verzonden 29-12-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wehlseweg 3 te Didam, 6941 DH; het verbouwen van de 
garage/berging (verzonden 29-12-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Wilheminastraat 45 te Didam, 6942 BJ; het verbouwen 
van de woning (verzonden 29-12-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

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.

Politieke avond Montferland
Politieke Avond Montferland 13 januari

De eerste raadsavond in het nieuwe jaar 
wordt gehouden op 13 januari.
De raadsavond staat in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenuur kun-
nen raadsleden of fractievolgers vragen 
stellen aan het college van burgemeester 
en wethouders over actuele onderwerpen. 
De raadsavond begint om 19.00 uur en is 
live te volgen via: www.montferland.info/
gemeenteraad 
De raadsavond kan ook op een later mo-
ment worden teruggekeken via de website.

In de raadzaal vindt het vragenuur plaats 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Agenda sessies in de raadzaal
20.05 uur tot 20.45 uur – Beeldvormend 

– Sportvoorziening Didam
De gemeenteraad heeft 1,5 miljoen be-
schikbaar gesteld voor het realiseren van 
een sportvoorziening. Hiervoor zijn plan-
nen ontwikkeld door Open Club De Nevel-
horst. In fase 1 worden op 3 sportparken 
voorzieningen geplaatst en in fase 2 wordt 
een Skills Garden gerealiseerd. Dit alles 
volgens de ASM-methode. Aan de raad 
wordt voorgesteld toestemming te geven 
voor fase 1 en het restantbedrag beschik-
baar te houden voor de nadere uitwerking 
van fase 2.

Agenda sessies in de digitale kleine 
zaal
19.00 uur tot 19.45 uur – Oordeelsvor-
mend – Participatiekader gemeente Mont-
ferland 2021
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in 
werking. Eén van de doelen van deze wet 
is het vaker en eerder betrekken van in-

woners bij beleid over en projecten in hun 
fysieke leefomgeving. Daarnaast vraagt 
de Omgevingswet aan initiatiefnemers om 
zelf participatie op te pakken. Het is aan 
gemeenten zelf om het beleid passend te 
maken met deze doelstellingen. De raad 
wordt voorgesteld het Eindrapport Partici-
patiekader vast te stellen.

19.50 uur tot 20.10 uur – Beeldvormend 
– Vaststelling bestemmingsplan Het Wij-
develd 30 te Kilder
Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven 
aan het door de raad vastgestelde be-
leid voor Bouwen op inbreidingslocaties 
(BOIL). Er zijn geen zienswijzen ingediend 
en de raad wordt voorgesteld het ont-
werpbestemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen. 

20.15 uur tot 20.45 uur – Beeldvormend 
– Vaststelling bestemmingsplan ‘Didam, 

Kerkepad 1’
Op 12 december 2017 is via een uitgebreide 
Wabo procedure een omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten van een 
woning en het verbreden van een weg aan 
het Kerkepad 1 te Didam. Hiertegen is be-
roep ingesteld bij de rechtbank. De recht-
bank heeft het beroep gegrond verklaard 
en de gemeente opgedragen een nieuw 
besluit te nemen. Met dit bestemmings-
plan wordt daaraan invulling gegeven. 

Wilt u inspreken tijdens een beeldvormen-
de sessie of meer informatie? Neemt u 
dan contact op met de griffie per e-mail: 
griffie@montferland.info of telefonisch 
0316-291378. De actuele raadsagenda en 
de vergaderstukken kunt u raadplegen via: 
www.montferland.info/gemeenteraad 
De vergaderlocatie wordt aan de agenda 
toegevoegd. 


