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EEN NIEUWE RAAD
De verkiezingen liggen achter ons. De kiezer heeft gesproken. Er zijn blije winnaars, 
opgeluchte gezichten en teleurgestelde verliezers. De stemmen zijn geteld en de 
zetels verdeeld. De campagne ligt achter ons en de opdrachten voor de toekomst 
van Montferland voor ons. 

Politiek gaat om besturen. Om vertrouwen 
te herwinnen, om te luisteren naar datgene 
wat mensen bezighoudt, wat hen bezorgd 
of onzeker maakt. En daar moeten we ook 
in Montferland hard aan werken. Wat ach-

ter ons ligt is geweest, wat voor ons ligt is 
de uitdaging. Aan politiek gekibbel heeft 
de inwoner geen boodschap. Politiek met 
inhoud, met een luisterend oor, met begrip 
voor de zorgen van de inwoners anno 2022 

én met respect voor de andere mening. 
Daar kunnen we het vertrouwen mee be-
houden en terugwinnen.
Ik wens de nieuwe gemeenteraad heel veel 
succes. Ik vertrouw erop dat iedereen, ge-
wonnen, gestabiliseerd of verloren, zich 
bewust is van de grote verantwoordelijk-
heid die de politiek en het bestuur heeft. 
Het motto van de hele raad zou mijns in-
ziens moeten zijn… samen het vertrouwen 

van de ruim 51% van de kiezers waarma-
ken. En daarnaast er alles aan doen om het 
vertrouwen van de 49% van de kiezers die 
niet gestemd hebben, terug te winnen. Dat 
kan alleen samen met 25 raadsleden die 
zich van hun verantwoordelijkheid bewust 
zijn en met een college van burgemeester 
en wethouders dat er is voor iedereen.
 
Harry de Vries

Verkiezingsuitslag
Gekozen kandidaten 
Aanduiding van
de politieke groepering  Naam op de lijst Stemmen

CDA  Looman, K.F.T. (Karlijn)(v) 1193
   Balduk, M.D.W. (Merel)(v) 266
   Menting, J.W.G. (Jurge)(m) 259
   van Leeuwen, O.G. (Oscar)(m) 229
   Teunissen, J.A.M. (John)(m) 202
   Polman, C.G.H. (Chiel)(m) 199

Lokaal Belang Montferland (LBM)  van Schriek, J.H.E. (John)(m) 602
   Derksen - Geuijen, J.A.M (Jeanette) 330
   Böhmer, J.M. (Sjaak sr)(m) 276

Lijst Groot Montferland   Groote, H.J. (Henk)(m) 1340
   Wassing, H.J. (Erik)(m) 432
   Gerritsen, J.G. (Joost)(m) 219
   van Oosterom, B.I. (Boris)(m)  86
   Laurense - Weidema, J.M. (Jenneke)(v)  99

Aanduiding van
de politieke groepering  Naam op de lijst Stemmen

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)   Wolsing, I.T.J.M. (Ingrid)(v) 1044
   Rutting-Baars, E.T.J.M. (Els)(v) 255
   Burgers-Krus, H.J.G. (Dini) (v) 191

VVD  Som, M.G.E. (Martin)(m) 808
   Berntsen, J.J.A.M. (Jos)(m) 163

D66 Montferland  van Dijken, P.W. (Freddy)(m) 412

Helder  Mos, J.R. (Rob) (m) 1430
   Straatsma-Mennings, K.J.T. (Karin)(v) 558
   Schepers, A.W.G. (Toon) (m) 350
   Hultermans, I.A.C.J.M. (Inge)(v)  128
   Mentink, J.B. (Jan)(m)  97

Aantal stemmen per stembureau
Stembureau CDA LBM Lijst Groot M’land PvdA VVD D66 Helder Stemmen Opkomst
Albertusgebouw 186 79 67 171 69 39 294 906 54,74%
DSV Relax 165 49 53 114 70 30 279 762 47,07%
Albert Schweitzerschool 86 54 57 95 78 35 241 652 33,56%
Cafe-restaurant Uniek 242 95 70 141 187 41 327 1104 60,05%
Gemeentehuis 124 46 35 63 54 28 142 494 32,33%
‘t Hart van Loil (voormalige kerk) 274 21 36 67 44 28 449 919 62,35%
Verenigingsgebouw de Meikever 207 40 61 48 75 31 252 715 49,24%
Gouden Handen 83 246 349 73 52 61 40 908 37,66%
Het Willem van den Berghcentrum 67 143 187 49 24 52 22 548 29,38%
Laco sportcentrum 36 119 177 40 16 32 31 451 28,83%
Dorpshuis Lengel 50 108 332 65 42 22 12 632 43,24%
Dorpshuis Zeddam 267 126 194 135 123 94 52 996 95,32%
‘t Gildehuis “st Oswaldus” Stokkum 51 217 101 34 16 109 23 551 55,19%
Sportpark Gerrit Dieker 191 38 56 142 38 17 32 515 47,69%
De Averhof 195 81 104 76 69 67 69 661 44,50%
Partycentrum  De Dèèl 95 77 72 52 47 39 55 438 50,17%
Zaal van ‘t Kelrehuus 221 63 51 193 55 30 67 681 53,23%
Clubgebouw Voetbalvereniging Azewijn 89 7 332 18 10 5 16 479 72,66%
Mariakerk te Didam 182 43 29 100 85 34 250 724 43,81%
Gildehuis ‘St. Oswaldus’ Zeddam 79 38 57 32 29 19 14 268 21,24%
Zuidzon Sportzaal ‘t Raland 34 9 8 8 11 14 36 120 12,26%
Drive-through Gemeentewerf Beek 46 18 28 8 13 15 18 146 0.00%
Gemeentehuis (stemmen 14 maart 2022) 97 23 37 72 47 27 143 446 0.00%
Gemeentehuis (stemmen 15 maart 2022) 122 49 43 89 73 28 177 586 0.00%
Gouden Handen (stemmen 14 maart 2022) 37 83 143 38 12 17 11 342 0.00%
Gouden Handen (stemmen 15 maart 2022) 58 145 226 59 28 54 14 584 0.00%



Een ‘Eeuweling’  in ’s-Heerenberg

Vorige week bezocht burgemeester Harry 
de Vries op een zonnige dag een stralende 
‘eeuweling’ om haar te feliciteren het haar 
100ste verjaardag. Mevrouw Ruttenberg 
staat, ondanks haar toch hoge leeftijd, 
nog ongelofelijk positief in het leven. Oma 
Lotte, zoals ze wel vaker wordt genoemd, 
is geboren in Duitsland. Meneer kwam uit 

Nederland. Ze trouwden, gingen uiteinde-
lijk in Nederland wonen en kregen samen 
twee kinderen. Helaas kwam haar man 
al vroeg te overlijden. Sterk als ze is wist 
ze toch de draad weer op te pakken en 
kreeg een baan bij Philips in Doetinchem. 
Inmiddels woont ze al weer met veel ple-
zier 27 jaar in ’s-Heerenberg met veel lieve 
mensen om haar heen. Elke dag maakt ze 
nog een stadswandelingetje, geniet ze drie 
dagen in de week van de dagbesteding en 
het heerlijke eten bij Gertrudis, op zater-
dag gaat ze naar de kapper en op zondag 
maakt ze een weekendsoepje en komt 
haar zoon op bezoek.

Wat een sterke vrouw en wat fijn dat de 
burgemeester op bezoek mocht komen. 
Nog mooie jaren toegewenst!

Graag wil ze via deze weg nog een op-
roep doen! 
Ze heeft onlangs haar eigen kaartclub op-
gericht maar zoekt nog een tweetal nieu-
we leden. Wellicht voelt u zich geroepen? 

Symbolische overhandiging subsidie voor 
het warmtenet

De provincie Gelderland is akkoord gegaan met de subsidieaanvraag van de ge-
meente Montferland voor het warmtenet in Didam. Deze subsidie van bijna 5 mil-
joen euro maakt het mogelijk om particuliere woningeigenaren van de Bloemen-
buurt aan te sluiten op het warmtenet. Een belangrijke stap in het aardgasvrij 
maken van de wijk. Op vrijdag 18 maart heeft Jan van der Meer gedeputeerde van 
de provincie Gelderland, de subsidie symbolisch overhandigd aan wethouder Wal-
ter Gerritsen, in het bijzijn van bewoners van de Bloemenbuurt. 

Duurzame warmte in de Bloemenbuurt
In 2021 is gestart met de aanleg van het 
warmtenet. In eerste instantie zijn de 222 
woningen van Plavei in de Bloemenbuurt 
aangesloten. "In de Bloemenbuurt zijn 
woningen gerenoveerd, gesloopt en nieuw 
gebouwd en wordt de openbare ruimte 
vernieuwd. Samen met de woningcorpora-
tie maken we gebruik van het momentum 
om de wijk ook aardgasvrij en duurzaam 
te maken", laat wethouder Walter Gerrit-
sen weten. Arjan ter Bogt, directeur Plavei 
vult aan; "Met het warmtenet is Plavei de 
startmotor voor een aardgasvrije Bloe-
menbuurt. We zorgen voor een toekomst-
gerichte oplossing voor de bewoners in de 
gerenoveerde woningen en nieuwbouw."

Aansluiting op het warmtenet
De subsidie van bijna 5 miljoen euro wordt 
ingezet om het voor particuliere wonin-
geigenaren mogelijk te maken om aan te 

sluiten op het warmtenet. Walter Gerritsen 
legt uit: “Het grootste deel van de subsi-
die gaat naar de bewoners. Zij moeten de 
aanpassingen aan hun huis doen, zoals het 
verwijderen van de gaskachels, aanleggen 
van leidingen, het aanbrengen van isolatie 
en elektrisch gaan koken.”

De komende periode wordt gebruikt om 
het aanbod voor particulieren verder uit te 
werken mede in overleg met de Coöperatie 
Duurzaam Didam. Ook wordt er een team 
opgericht die de vragen van bewoners kan 
beantwoorden en langs de deuren gaat 
voor ‘keukentafelgesprekken’. Woningei-
genaren zijn niet verplicht om aan te slui-
ten op het warmtenet. Iedereen maakt 
hierin zijn eigen afweging. Gemeente 
Montferland ondersteunt mensen zoveel 
mogelijk bij het maken van hun afwegin-
gen en keuzes. 

HET RAAKT ONS ALLEMAAL…..

De berichten over de oorlog in Oekraï-
ne raken ons allemaal. Onvoorstelbaar 
dat wij in ons werelddeel geconfronteerd 
worden met een oorlog als deze. Jongeren 
en ouderen worden getroffen, families 
uiteen gerukt en mooie steden worden 
vernietigd. Miljoenen mensen zijn op de 
vlucht van  vernietigend zinloos geweld.

Ook in ons mooie Montferland komt deze 
oorlog binnen. Ik waardeer het enorm 
dat u al massaal meehelpt en ik ben 
onder de indruk van alle positieve reac-
ties, de initiatieven en medewerking van 
onze inwoners en bedrijven. In “no time” 
zijn er tal van activiteiten opgestart om 

hulp te bieden aan mensen die getroffen 
worden door dit oorlogsgeweld. Uiter-
aard is de gemeente direct aan de slag 
gegaan om deze opvang te organise-
ren en mogelijk te maken. Met de hulp 
van pandeigenaren, ondernemers en 
particulieren hebben de eerste vluch-
telingen al een dak boven hun hoofd. 

Ik ben ervan overtuigd dat ons welkom 
aan de vluchtelingen vanuit ons hart 
zal zijn. Deze tijd staat in het teken van 
die oorlog daar. Maar het is slechts één 
van de vele slagvelden, want op tal 
van plaatsen in deze wereld wordt nog 
oorlog gevoerd en worden mensen het 
slachtoffer. 

Hoe kostbaar is dan toch onze vrijheid en 
hoe zuinig moeten wij hierop zijn. Vrijheid 
is niet doodnormaal, het is bijzonder en 
een groot goed om te leven in een land 
waar je mag zeggen wat je denkt, mag 
zijn wie je bent. Laten wij het in dat be-
wustzijn beleven en het met respect voor 
elkaar koesteren.

Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Werksessie Toeristisch Toekomstplan 
Stroombroek

De gemeente Montferland heeft eind 
2020 nieuw beleid voor recreatie en 
toerisme vastgesteld. In dit beleid is 
het recreatiegebied Stroombroek aan-
gewezen als één van de drie toeristi-
sche pijlers van Montferland. Om de 
potentie van het gebied optimaal te 
benutten, wil de gemeente een toe-
komstplan opstellen. Adviesbureau 
Bureau Buiten helpt ons daarbij. 

Op 22 februari heeft over dit onderwerp 
een eerste digitale inwonersbijeenkomst 
plaatsgevonden. Graag nodigen wij de om-
wonenden uit voor het vervolg hierop. 
Aangezien de coronamaatregelen het toe-
laten om weer samen te komen, is beslo-
ten deze werksessie op een fysieke locatie 
te organiseren. De avond zal bestaan uit 
twee parallelle bijeenkomsten: één met u 
als direct betrokken inwoner en één met de 
ondernemers in het gebied. 

Er is een aantal toekomstscenario's voor 
het gebied ontwikkeld, die wij graag aan 
u en aan de ondernemers voorleggen. Wij 
willen u vragen mee te denken over de 
voor- en nadelen van deze scenario's en 
ook uw voorkeur voor een scenario uit te 
spreken. 

Het laatste deel van de avond zal besteed 
worden aan het samenkomen van de twee 
groepen en de resultaten van de bijeen-
komsten te bespreken. 

Datum: dinsdag 12 april 2022
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie:  nader te bepalen, maar het zal 

binnen de gemeente Montfer-
land plaatsvinden

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeen-
komst? Tot en met uiterlijk 6 april 2022 
kunt u zich aanmelden via www.montfer-
land.info/stroombroek. Uiterlijk 7 april 2022 
ontvangt u informatie over de locatie. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
• Arnhemseweg 3 te Beek, 7037 CG; het kappen van een 

acacia (ontvangen 14-03-2022)
• Bosstraat 72 te Didam, 6942 HG; het bouwen van een 

carport aan de woning (ontvangen 14-03-2022)
• De Plataan 165 te Didam, 6942 TW; het verwijderen en 

gedeeltelijk vervangen van het  schoorsteenkanaal en 
schoorsteen (ontvangen 10-03-2022)

• Klompenhorstweg 2a te Didam, 6941 RT; het verlengen 
van een jongveestal (ontvangen 15-03-2022)

• Lichtenhorststraat 15 te Didam, 6942 GS; het bouwen 
van een werkplaats (ontvangen 14-03-2022)

• Rozenkampsweg 33 te Stokkum, 7039 AC; het plaatsen 
van een dakkapel (ontvangen 17-03-2022)

• Truisweg 5 te Didam, 6941 SK; het wijzigen van de  si-
tuering van de nieuwbouw woning (ontvangen 14-03-
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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
• Kastanjelaan 22 te Stokkum, 7039 CC; het slopen van 

de bestaande woning met bijgebouwen (verzonden 11-
03-2022)

• Kerkstraat 49 te Didam, 6941 AE; het slopen en verwij-
deren van asbest van het zwembad (verzonden 11-03-
2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
• de Plataan 165 te Didam, 6942 TW; het plaatsen van 

een dakkapel (verzonden 15-03-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
• Frieslandweg 1a te Didam, 6942 PT; het realiseren 

van zelfstandige inwoning (verzonden 16-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

• Kilderseweg 23 te Zeddam, 7038 EH; het uitbreiden van 
de woning aan de achterzijde (verzonden 11-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

• Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van 
een nieuw toiletgebouw Julianaboom Stroombroek 
(verzonden 11-03-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

• Transportweg 4  te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het op-

richten van een distributiecentrum (verzonden 17-03-
2022) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument
• Langeboomsestraat 1 Vethuizen: restaureren en wij-

zigen woonboerderij (Verzonden: 17 maart 2022). 
Rechtsmiddel: Bezwaar.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende vergunning standplaats
• Het verkopen van snacks op vrijdag, parkeerplaats de 

Tol, Kilder
• Het verkopen van schepijs, centrum Kilder
Rechtsmiddel: bezwaar 

Verleende vergunning
Evenement :  Dog Survival
Datum  : 15 mei 2022
Locatie  :  Start en Finish Hondensport Vereniging 

De Nevelhorst Baarleweg Didam
Verzonden      : 16 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Intrekken ontheffing winkeltijdenwet i.v.m. 
coronacrisis
Vorig jaar (20 maart 2020) heeft het 
college een besluit genomen om de 
winkeltijden tijdelijk te verruimen i.v.m. 
de coronacrisis. Zodat er meer gespreid 
gewinkeld kon worden. Door dit besluit 
mochten alle winkels iedere zondag ex-
tra open zijn van 08.00 uur tot 12.00 
uur. 

Deze ontheffing wordt per 1 april 2022 in-
getrokken, aangezien de rijksoverheid be-
sloten heeft de coronamaatregelen los te 
laten. De noodzaak voor het gespreid win-
kelen is er dan ook niet meer.

Dit betekent concreet dat de Verordening 
winkeltijden Montferland 2019 weer in zijn 
geheel geldt vanaf 1 april 2022.

Dit betekent voor de winkels het vol-
gende:
Zij mogen van 12.00 uur tot 20.00 uur open 
zijn op:
Zondagen (uitgezonderd eerste Paasdag 
en eerste Pinksterdag) 
Feestdagen: tweede Paasdag, Hemel-
vaartsdag, tweede Pinksterdag, tweede 
Kerstdag.

Hulp aan Oekraïne
De oorlog in Oekraïne raakt ons alle-
maal diep. Wil je iets doen? Dat kan!

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
je in te zetten voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne in Montferland. We zijn bijvoor-
beeld op zoek naar tolken die Oekraïens 
en/ of Russisch spreken om het contact 
goed te laten verlopen. Maar ook als je 
iets anders wil betekenen om ze warm 
te onthalen of andere manier wil helpen 
kan je je aanmelden bij Welcom. 

Dit kan door te bellen met de Welzijnslijn: 
0316 29 28 28, van maandag tot en met 

vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. Of kijk 
op de website: www.iedereenwelcom.nl 
(Burenhulp & Vrijwilligerswerk) en meld 
je aan. 

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 be-
schikken over een electronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

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


