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Iedere stem telt mee voor een mooier Montferland

Volgende week vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. De 7 partijen in 
onze gemeente doen er deze weken alles 
aan om uw stem te winnen op 14, 15 of 16 
maart a.s. Het gaat ook echt ergens om, 
immers de gemeente is voor steeds meer 
belangrijke zaken in het leven van men-
sen betrokken, de eerste overheid.
Wij gaan over de invulling van de ruimte 
en dus waar woningen komen en wat 
voor soort woningen. Dit is voor heel veel 
mensen echt heel belangrijk in deze tijd 
van woningkrapte.
De gemeente gaat over waar bedrijven 
zich wel of niet mogen vestigen en welk 
regels daarbij passen. Het ‘kernenbeleid’ 
in onze gemeente, hoe blijven onze ker-
nen allemaal leefbaar en hoe kunnen we 
initiatieven van inwoners stimuleren en 
faciliteren?
Hoe blijft Montferland mooi groen en 
dus aantrekkelijk voor ons als inwoners, 
maar ook voor toeristen die onze ge-
meente steeds meer weten te vinden?
Het sociale beleid is een belangrijk the-
ma in de gemeente. Hoe staan we naast 
de mensen die het om wat voor reden 

dan ook moeilijk hebben? Hoe geven we 
ons verenigingsbeleid de juiste impulsen 
en hoe blijft het veilig in onze gemeente? 

Dit is zomaar een greep uit de veelheid 
van onderwerpen die de agenda van de 
gemeente bepalen en die worden inge-
kleurd door onze 25 te kiezen raadsleden. 
Hoe weet u nou (als u dat nog niet weet) 
op wie u moet stemmen? Enerzijds door 
via bijvoorbeeld de kieswijzer van de regi-
onale krant (dg.nl/kieswijzer) een advies 
te krijgen, anderzijds door één van de 
debatten die ook worden uitgezonden 
te volgen, maar ook door de kandidaten 
aan te spreken. Gemeentepolitiek gaat 
nog meer dan landelijke en provinciale 
politiek om benaderbare en toegankelij-
ke politici, niet alleen tijdens deze cam-
pagne, maar gedurende de gehele 4 jaar 
van hun zittingstermijn in de gemeente-
raad.

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegen-
woordigers “pur sang”, mensen uit ons 
midden en daarom mijn advies: schroom 
niet om ze te benaderen en met hen in 
gesprek te gaan. Doe dit richting de ver-
kiezingen van volgende week, maar hou 
het lijntje ook aan gedurende de komen-
de 4 jaar.

En ik hoor mensen weleens zeggen: “mijn 
stem doet er niet toe”. Dat is niet waar! 
Uw stem telt mee voor uzelf, uw (klein)
kinderen, uw leefomgeving, de plek waar 
we leven, wonen en vaak ook werken. 
Het is ‘Ons Montferland’ en iedere stem 
telt!

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad maakt kennis met burge-
meester H.H. de Vries.

De Sociale Raad is een schakel tussen de 
inwoners en de gemeente met een advi-
serende rol richting het college van burge-
meester en wethouders over het Sociaal 
Domein. Kijk voor meer informatie over 
deze raad op de website van de gemeente 
www.montferland.info/sociale-raad. 

De Sociale Raad Montferland vergadert 
maandelijks in besloten setting. Voor de 

vergadering van maart 2022 staat onder 
andere een terugkoppeling vanuit een bij-
eenkomst van de Koepel Adviesraden So-
ciaal Domein over regionale samenwerking 
op de agenda.

Wilt u over dit onderwerp of over andere 
onderwerpen uit het Sociaal Domein in 
contact treden met de Sociale Raad? Dat 
kan. U kunt uw vraag of opmerking mailen 
naar het volgende emailadres:
n.hoogcarspel@montferland.info 
(secretaris Sociale Raad Montferland).

Gemeentelijke belastingen
Op 8 februari 2022 zijn de aanslagen voor 
de gemeentelijke belastingen verstuurd. 
Het kan zijn dat u geen ‘papieren’ versie via 
de postbode ontvangt. In dat geval heeft 
u zich waarschijnlijk aangemeld bij de ‘Be-
richtenbox’ van mijn overheid. Dat waarde-
ren wij enorm. In de Berichtenbox vindt u 
dan de digitale aanslag.

Voor het betalen van de aanslag zijn er 
meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
• U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
• Idealbetaling via de betaallink op de 

aanslag;

Wij gaan ervan uit dat de informatie op de 
aanslag juist is. Mocht dit niet het geval 
zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij 
helpen u graag.
Meer informatie over belastingen en het 
betalen van de gemeentelijke belastingen 
vindt u op onze website: www.montfer-
land.info/belastingen-en-betaling .
Heeft u vragen over de gemeentelijke be-
lastingen of betalingen? Belt u ons via 
0316-291 391 (kies 4 (belastingen/WOZ) 
en vervolgens 2 (belastingen en betalin-
gen). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van 
te voren even. Samen zoeken we dan naar 
een oplossing. Dit scheelt eventuele kos-
ten voor juridische hulp. Ook wanneer u 
ervoor kiest om een bedrijf in te schakelen 
dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van 
een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taalt u ongeveer € 12,- per jaar minder 
OZB-belastingen. Bij inschakeling van een 

bureau zijn de minimale kosten € 269,- en 
deze kosten kunnen voor de gemeente op-
lopen tot boven de € 750,-. Dit geld kunnen 
wij als gemeente dan niet inzetten voor an-
dere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van te voren bellen al 
helemaal niet. Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ) vervolgens 1 
(WOZ-waarde). Wij beantwoorden uw vra-
gen graag. 

Berekening WOZ-waarde
Door de sterke stijging van de huizenprijzen 
kan de WOZ-waarde van uw woning een 
sterkere stijging vertonen dan vorig jaar. 
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle wonin-
gen in Nederland op gebruiksoppervlakte 
gewaardeerd worden. In het verleden werd 
er in de meeste gemeenten op inhoud ge-
waardeerd. Op dit moment is in het nieuws 
dat veel gemeenten dit jaar voor het eerst 
op gebruiksoppervlakte waarderen en er 
hierdoor grote waardestijgingen kunnen 
ontstaan. Dit is in de gemeente Montfer-
land niet het geval. De gemeente Mont-
ferland hoorde bij de eerste gemeenten 
die overgestapt zijn op het waarderen op 
gebruiksoppervlakte. Er is voor het belas-
tingjaar 2022 dus hetzelfde systeem toe-
gepast als in 2021. 

Mede door de stijging van de WOZ-waar-
den van woningen, heeft de Gemeente-
raad in november 2021 het tarief voor het 
woningdeel onroerende-zaakbelastingen 
(OZB) naar beneden bijgesteld. Ook als u 
hier meer over wilt weten kunt u ons bellen 
op 0316-291 391 (kies voor belastingen/
WOZ) vervolgens 1 (WOZ-waarde). 

Het cluster belastingen/WOZ is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 
uur. Uiteraard zijn wij ook per e-mail be-
reikbaar via belasting@montferland.info. 
Als u een e-mail stuurt vergeet dan niet uw 
telefoonnummer te vermelden.



Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022
Woensdag 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Op deze dag mag 
u naar de stembus. Stemmen voor de 
gemeenteraad, is stemmen voor wat u 
belangrijk vindt voor Montferland.

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart
Ook kunt u op maandag 14 en dinsdag 
15 maart al uw stem uitbrengen. Dit kan 
op het stembureau in Gouden Handen in 
’s-Heerenberg en in het gemeentehuis in 
Didam. 

Vervangende stempas
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u 
uw stempas kwijt? Vraag dan bij de afde-
ling Publiekszaken een vervangende stem-
pas aan. Dat kan telefonisch (0316-291391) 
of aan de balie in Didam. Doe dit op zijn 
laatst vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur. 

Kunt u niet zelf stemmen? 
Vraag iemand anders om voor u te stem-
men. Vul hiervoor de achterkant van uw 
stempas in en geef deze samen met een 
kopie of foto van uw identiteitsbewijs mee 
aan de persoon die voor u gaat stemmen.

Overzicht stembureaus

Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus. Deze zijn geopend 
van 07.30 - 21.00 uur. Stembureaus met een rolstoel icoon zijn toegan-
kelijk voor mindervaliden. Ook vindt u een overzicht van onze stembu-
reaus op www.waarismijnstemlokaal.nl 

Stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022
 Gemeentehuis, Bergvredestraat 10, Didam
 Gouden Handen, Emmerikseweg 17, ‘s-Heerenberg

Stemlokalen op woensdag 16 maart 2022
 Albertusgebouw, Raadhuisstraat 3, Didam
 DSV Relax, Lupinenstraat 9, Didam
 Albert Schweitzerschool, Lupinenstraat 13, Didam

- Café-restaurant uniek, Spoorstraat 31, Didam
 Gemeentehuis, Bergvredestraat 10, Didam
 ‘t Hart van Loil (voormalige kerk), Wehlseweg 36, Didam
 Verenigingsgebouw de Meikever, Smallestraat 42, Didam
 Gouden Handen, Emmerikseweg 17, ‘s-Heerenberg

- Het Willen van den Berghcentrum, Willem vd Berghstraat 1, ‘s-Heerenberg
 Laco Sportcentrum, Oude Doetinchemseweg 43, ‘s-Heerenberg
 Dorpshuis Lengel, Antoniusstraat 14a, Lengel
 Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25, Zeddam
 ‘t Gildehuis ‘St. Oswaldus’ Stokkum

- Pastoor van Sonsbeeckstraat 4, Stokkum
 Sportpark Gerrit Dieker, Sint Jorisstraat 13b, Braamt
 De Averhof, Pater Gerritsenstraat 5, Beek
 Partycentrum De Dèèl, Didamseweg 13, Beek

- Zaal van ‘t Kelrehuus, Zuiderstraat 12, Kilder
 Clubgebouw voetbalvereniging Azewijn, Pastoor Meursstraat 14, Azewijn
 Mariakerk te Didam, Lieve Vrouweplein 13, Didam

- Gildehuis ‘St. Oswaldus’ Zeddam, Oude Doetinchemseweg 61, Zeddam
 Zuidzon Sportzaal ‘t Raland, Reinskamp 6, Didam
 Drive-through Gemeentewerf Beek, Leigraaf 9, Beek

De Raad op straat
De gemeente komt naar u toe! Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart bezoe-
ken wij de diverse kernen in Montferland om al uw vragen over de gemeen-
teraadsverkiezingen te beantwoorden. Ook zijn de fracties aanwezig. U kunt 
hen dan bevragen over hun standpunten met betrekking tot diverse onder-
werpen. 

Het programma voor donderdag 10 maart
10.45-11.15 uur Beek/Loerbeek bij de supermarkt aan de Sint Jansgildestraat in Beek
11.30-12.00 uur Kilder bij ’t Kelrehuus aan de Zuiderstraat
13.15-14.00 uur ’s-Heerenberg op de markt aan het Stadsplein
14.15-14.45 uur Lengel bij ’t Bosman Huus aan de Antoniusstraat
15.00-15.30 uur Azewijn bij ’t Aschwinhuus aan de Leppestraat

Het programma voor vrijdag 11 maart
10.00-10.30 uur Stokkum bij het Gildehuis aan de Pastoor van Sonsbeeckstraat
10.45-11.15 uur Zeddam bij de supermarkt op het Gerrit Varwijkplein
11.30-12.00 uur Braamt bij het servicepunt aan de Langestraat
13.15-14.00 uur Didam op de markt in de Markthal aan het Marktplein
14.15-14.45 uur Nieuw-Dijk bij de Meikever aan de Smallestraat
15.00-15.30 uur Loil bij ’t Hart van Loil aan de Wehlseweg

Verkiezingskrant
Onlangs is de verkiezingskrant van de ge-
meente Montferland verspreid. De digi-
tale versie is te vinden op onze website  
www.montferland.info/verkiezingen. Wilt 
u liever (nog) een fysiek exemplaar ont-
vangen, dan kunt u de verkiezingskrant op-
halen bij de receptie van het gemeentehuis 
in Didam, bij de receptie van Gouden Han-
den in ’s-Heerenberg, bij de bibliotheken 
in Didam en ’s-Heerenberg of bij Stichting 
Welcom in Didam. 

Stemmen voor mensen met 
een visuele beperking
Inwoners met een visuele beperking kun-
nen met behulp van een stemmal en au-
dio-ondersteuning zelfstandig stemmen. 
Kent u iemand met een visuele beperking? 
Maak deze persoon dan attent op deze 
mogelijkheid. Stemmen met een stemmal 
is mogelijk op ons stembureau in het ge-
meentehuis te Didam. Wilt u weten hoe de 
stemmal en soundbox werkt? Bekijk dan 
het filmpje op www.montferland.info/ver-
kiezingen 

Druktemeter
Voor de gemeenteraadsverkiezingen ma-
ken we gebruik van een druktemeter. Met 
de druktemeter informeren wij u over de 
actuele drukte op de stembureaus. Zo 
verspreiden we de drukte en kunt u zien 
of er een wachttijd is bij het stembureau. 
Vlak voor de verkiezingen is de link naar de 
druktemeter te vinden op www.montfer-
land.info/verkiezingen en op de social me-
dia kanalen van de gemeente Montferland. 

Stemmen vanuit de auto
Bijzonder om te vermelden is dat het ook 
dit jaar weer mogelijk is om vanuit de auto 
te stemmen. Bij de gemeentewerf in Beek 
wordt een drive-through ingericht. Ideaal 
voor minder-validen en bij slecht weer, 
want u hoeft de auto niet uit. 

Bekendmaking voorlopige 
uitslag verkiezingen
Op woensdag 16 maart wordt ’s avonds van-
af 21.30 uur de voorlopige uitslag bekend 
gemaakt. Deze avond is ook te volgen via 
een livestream. De link naar de livestream 
vindt u op 16 maart op onze website  
www.montferland.info/verkiezingen. 
Op deze website publiceren wij op donder-
dag 17 maart ook de voorlopige uitslag. 

Vaststelling definitieve 
uitslag verkiezingen
De definitieve uitslag wordt vastgesteld 
op maandag 21 maart om 09.30 uur in een 
openbare zitting van het centraal stem-
bureau. Deze zitting is via een livestream 
te volgen. De link naar de livestream 
vindt u op 21 maart op onze website  
www.montferland.info/verkiezingen. 

stemElke teltKijk op de website van de gemeente
of op elkestemtelt.nl.

Meer informatie?
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U krijgt een stempas
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
uw stempas. Hee� u geen stempas 
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 
uur een nieuwe aan bij de gemeente. 

U kiest een kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt 
thuis een overzicht met alle kandidaten 
waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal  
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen?  
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de 
kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten 
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen. 

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 
alleen. Hee� u vanwege uw lichamelijke 
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

Lever uw stembiljet in
Stop het stembiljet in de stembus. U hee� 
uw stem uitgebracht. Woensdagavond 
16 maart vanaf 21.00 uur worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op 
de website van de gemeente.

Stemmen: hoe werkt dat? 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is in 
onze gemeente een aantal stemlokalen al open. Kijk op de website van de gemeente welke dat zijn. 
De stemlokalen zijn open van 7.30-21.00 uur.



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

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herzie-
ning Ompertsestraat 6a te Azewijn”
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 24 februari 2022 het bestemmingsplan 
“Buitengebied, herziening Ompertsestraat 6a te Azewijn” 
(gewijzigd t.o.v. het ontwerp) heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Ompert-
sestraat 6a te Azewijn’ maakt de vestiging mogelijk van 
een (grondgebonden) vleeskalverenhouderij (maximaal 
340 rosékalveren) op het bestaande (te verkleinen) agra-
risch bouwvlak Ompertsestraat 6a te Azewijn. De locatie 
was voorheen in gebruik voor melkveehouderij. De locatie 
wordt op een goede wijze landschappelijk ingepast.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter 
inzage heeft gelegen. De wijzigingen zien in hoofdzaak op:
1. Een teruggebracht maximum aantal te houden kalve-

ren van 810 naar 340. Er wordt geen nieuwe stal ge-
bouwd;

2. Het opnemen van een op 340 kalveren bijgesteld emis-
sieplafond (stikstof) in de planregels;

3. Bijstelling van de eerder uitgevoerde onderzoeken 
(waaronder het grondgebruiksplan, de ruimtelijke 
onderbouwing en de vorm-vrije m.e.r.-beoordeling) 
op het nieuwe maximum aantal te houden (340) 
kalveren;

4. Het opnemen van een voortoets stikstof op basis waar-
van significant nadelige effecten op Natura-2000 ge-
bieden op voorhand kunnen worden uitgesloten;

5. Een bijgesteld landschappelijk inpassingsplan;
6. Enige aanpassing (actualisatie) in de toelichting (waar-

onder in de juridische paragraaf) m.b.t. de wijzigingen 
die sinds de terinzagelegging van het ontwerpplan en 
n.a.v. ontwikkelingen in het initiatief hebben plaats-
gevonden.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 10 maart 2022 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.
• 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 zienswij-
ze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken;

• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt in-
gesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van 
Montferland bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 
heeft aangebracht.

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: 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Antoniusstraat 19 te Lengel, 7044 AP; het kappen van 

een knotwilg (ontvangen 28-02-2022)
-  Dijkhuizerstraat 6 te Vethuizen, 7046 AH; het kappen 

van een boom (ontvangen 01-03-2022)
-  Doetinchemseweg 2 te Loerbeek, 7036 AA; het plaatsen 

van een omheining (ontvangen 01-03-2022)
-  Groenestraat 3 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het verwijde-

ren van een schoorsteen (ontvangen 25-02-2022)
-  Grote Huilakker 3 te Didam, 6942 RC; het wijzigen van 

de verleende omgevingsvergunning (ontvangen 28-02-
2022)

-  Het Stroombroek 1 te Braamt, 7047 AS; het festival Lago 
Lago (ontvangen 25-02-2022)

-  Lindestraat 10 te Stokkum, 7039 AW; het uitbreiden van 
de woning (ontvangen 28-02-2022)

-  Noorder Markweg 1 te Loerbeek, 7035 AN; het kappen 
van een kastanjeboom (ontvangen 01-03-2022)

-  Rinkomsweg 16 te Kilder, 7035 CB; het oprichten van een 
woonhuis (ontvangen 28-02-2022)

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.

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Oudste Poortstraat 3 te ’s-Heerenberg, 7041 AP; het ver-

vangen van de bestaande garagedeur voor een nieuw 
kozijn (verzonden 01-03-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Rozenkampsweg 33 te Stokkum, 7039 AC; het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorkant van de woning (ver-
zonden 25-02-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Transportweg 4 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het oprich-

ten van een distributiecentrum (verzonden 25-02-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Langestraat 20g te Braamt, 7041 AP; wijziging op de 

eerder verleende vergunning (verzonden 28-02-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oude Maatsestraat 16 te Didam, 6941 SC; het bouwen 
van een woning (verzonden 01-03-2022) Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Tolweg 11 te Didam, 6942 PE; het oprichten van een be-
drijfswoning (verzonden 02-03-2022) Rechtsmiddel: 
bezwaar

Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking 
bestemmingsplan), wooneenheden Kollenburgweg 
4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), in afwijking van de regels van het geldende be-
stemmingsplan ‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 
te Didam’ (en de daarop betrekking hebbende actualisa-
ties van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’), een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten 
van de inhoud van de wooneenheden Kollenburgweg 4, 
4a, 4b, 6, 6a en 6b met (een gedeelte van) de (eerder ver-
gunde) inpandige bijgebouwen. De omgevingsvergunning 
legaliseert de (inpandige) afwijkingen van de eerder (in 
2016) verleende omgevingsvergunning.  

De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op 
de activiteiten:
- Bouwen;
- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplan);

De verleende omgevingsvergunning is beperkt gewijzigd 
ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals 
deze eerder ter inzage heeft gelegen. Naast enige actuali-
satie (naar aanleiding van de terinzagelegging en de defi-
nitief afgegeven verklaring van geen bedenkingen) is een 
beperkte wijziging opgenomen voor wat betreft een nog 
aan te leveren lateiberekening.

De omgevingsvergunning en de hiervan onderdeel uitma-
kende stukken (waaronder de aanvraag omgevingsver-
gunning met bijbehorende tekeningen/berekeningen, de 
ruimtelijke onderbouwing met bijlagen, het landschap-
pelijk inpassingsplan en de door de gemeenteraad afge-
geven verklaring van geen bedenkingen met bijlagen) zijn 
gedurende 6 weken te raadplegen bij de receptie van het 
gemeentehuis, locatie Didam, Bergvredestraat 10. Voor 
het inzien van de stukken wordt geadviseerd een afspraak 
te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.
montferland.info. Het besluit wordt tevens gepubliceerd 
op de landelijke voorziening 
(www.ruimtelijkeplannen.nl)

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de 
ontwerp omgevingsvergunning naar voren hebben ge-
bracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren 
hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevings-
vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 
9030, 6800 EM Arnhem. Tevens kan beroep worden in-
gesteld door een belanghebbende voor zover dat beroep 
betrekking heeft op de wijzigingen ten opzichte van de 
ontwerpvergunning.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift be-
draagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van ver-
zending van de omgevingsvergunning (3 maart 2022). De 
omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het 
indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtre-
ding van de omgevingsvergunning niet op. Indien onver-
wijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, 
kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclu-
sief afwijking bestemmingsplan), herbouw schuur en 
wijzigen toegangsweg Schapenweg 40 te Zeddam 
Burgemeester en wethouders van Montferland maken 
bekend dat met ingang van 10 maart 2022 gedurende 6 
weken (tot en met 20 april 2022) ter inzage ligt het ont-
werpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor 
het herbouwen van een schuur en het wijzigen van de 
toegangsweg op de locatie Schapenweg 40 te Zeddam. 
Een en ander met de aanvraag en de daarbij behorende 
stukken.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wij-
ken van de regels van het geldende bestemmingsplan 
“Ettemastraat 21 in Zeddam” door medewerking te ver-
lenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning 
voor de activiteiten:
- Bouwen;
- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplan).
Voor het project is een (afzonderlijke) verklaring van de 



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.

gemeenteraad vereist dat zij geen bedenkingen (VVGB) 
heeft tegen dit voornemen. Het ontwerp hiervan is afge-
geven op 24 februari 2022 en onderdeel van de stukken.

Vanaf 10 maart 2022 kunnen de stukken (waaronder de 
aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende teke-
ningen, ruimtelijke onderbouwing, ontwerp VVGB en ont-
werp omgevingsvergunning) worden ingezien bij de recep-
tie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. 
Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken 
zijn tevens te raadplegen via de website www.montfer-
land.info.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar ziens-
wijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestem-
mingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemees-
ter en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA 
Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze 
naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden 
opgenomen met de afdeling Ontwikkeling via tel. 0316-
291656.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 10 maart 2022 tot en met 
20 april 2022

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het be-
paalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer be-
kend dat de volgende melding is ingediend op grond van:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor Oosterbroekweg 4 Stokkum.

De melding betreft wijziging diersoorten en -aantallen 
(milieu)

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

 APV / Bijzondere wetten
Verleende ontheffing op verbod geluidhinder
Activiteit: Gebruik geluidswagen verkiezingscampagne 
Datum: 5 en 12 maart 2022
Locatie: Didam en ‘s-Heerenberg
Verzenddatum: 1 maart 2022
Rechtsmiddel: bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken 
dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het adres 
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Per-
sonen staan ingeschreven. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.

Voorletters en geslachtsnaam: C. Mihaila     
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: T.A. Brad     
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: M. Pocora     
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: D.D. Afuza     
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: M.G. Ilies    
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: M.L. Ardelean 
Adres: Sint Jansgildestraat 27   
Datum besluit: 25-01-2022

Voorletters en geslachtsnaam: S. Anedda     
Adres: Oude Doetinchemseweg 63   
Datum besluit: 10-02-2022
   
Rechtsmiddel: Bezwaar


