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Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
Veel inwoners en ondernemers willen hulp bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. 
Het is hartverwarmend om te zien welke initiatieven ontstaan. Ons verzoek is om 
zoveel mogelijk bij bestaande lokale of landelijke initiatieven aan te sluiten. Geld 
geven via Giro 555 is altijd welkome hulp. 

Opvanglocaties
Op dit moment zijn er binnen de gemeen-
te Montferland meerdere opvanglocaties 
beschikbaar: voormalig Hotel Engelbarts 
in Zeddam, drie huisjes op Landal Stroom-
broek in Braamt en Hotel De Lantscroon in 
’s-Heerenberg. Daarnaast wordt het toe-
komstige Integraal Kind Centrum aan de 
Zeddamseweg 84 in ’s-Heerenberg en een 
deel van het kantoor van woningcorpora-
tie Plavei aan de Kerkstraat 47 in Didam 
geschikt gemaakt om vanaf april vluchte-
lingen op de vangen. 

Opvanglocatie of woonruimte aanbie-
den?
Wilt u tijdelijk gastgezin zijn, onderdak 
aanbieden of heeft u een andere opvanglo-
catie beschikbaar? Stuur een mail naar ge-
meente@montferland.info. Wij registreren 
alle aanbiedingen. Wij proberen zo snel 
mogelijk aan te geven of, hoe en wanneer 
wij van uw initiatief gebruik willen maken 
zodra we meer duidelijkheid hebben. 

Aanmelden als vrijwilliger
Wilt u iets doen voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne in Montferland? Welcom zoekt 
vrijwilligers die iets kunnen betekenen, zo-
als boodschappen doen, tolken, vervoer, 
maatje zijn of gezelligheid bieden. U kunt 

zich aanmelden als vrijwilliger via: vrijwil-
ligerswerk@welcommail.nl. Kijk voor meer 
informatie op de website van Welcom: 
www.iedereenwelcom.nl

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden als 
'Ready2Helper' bij het rode kruis via: www.
ready2help.rodekruis.nl. Nadat u zich heeft 
aangemeld wordt u aan de landelijke da-
tabase toegevoegd. Vervolgens kunt u zich 
aanmelden voor de diensten in de noodop-
vang.

Meer informatie
De ontwikkelingen in Oekraïne gaan ra-
zendsnel, de situatie verandert per dag. 
Voor de meest actuele informatie verwij-
zen wij u naar onze website www.montfer-
land.info/oekraine. Via deze pagina zullen 
wij u de komende tijd verder op de hoogte 
houden. 

Haal je informatie en prik bij 
jou in de buurt
GGD Noord- en Oost Gelderland is 
4 tot en met 6 april aanwezig bij de 
Oude Doetinchemseweg 43 in ‘s Hee-
renberg voor iedereen die zich wil la-
ten vaccineren of om vrijblijvend vra-
gen te stellen over het coronavirus en 
de coronavaccinatie. Je kan er terecht 
zonder eerst een afspraak te maken.   

De GGD komt tijdelijk bij jou in de buurt. 
Dat maakt het voor jou extra makkelijk 
om langs te komen. Of het nou om de 
eerste prik of de booster gaat, we bieden 
iedereen in de gemeente Montferland de 
gelegenheid om langs te komen!

Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of 
je een prik wil of niet. Je goed informeren 
helpt bij het maken van een keuze. Mede-
werkers van de GGD Noord- en Oost-Gel-
derland beantwoorden je vragen, zodat 
je een keus kan maken op basis van goe-
de, open en eerlijke informatie. 

Openingstijden
De tijdelijke locatie bij de Oude Doetin-

chemsweg 43 is 4 tot en met 6 april ge-
opend van 11.00 tot 19.30 uur. Iedereen 
kan binnenlopen zonder afspraak voor de 
eerste of tweede vaccinatie, de booster 
of de herhaalprik. Er wordt gevaccineerd 
met Pfizer of Moderna. 

Volgens de Gezondheidsraad is er geen 
medische noodzaak voor een tweede 
booster na Janssen of voor een booster 
voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 
Het ministerie van VWS biedt deze moge-
lijkheid wel. Deze keuze maak jij dus zelf. 
De GGD vraagt op de tijdelijke locaties of 
je begrijpt wat de vaccinatie inhoudt en 
of je weet dat je kiest voor iets anders 
dan de Gezondheidsraad adviseert. Dat 
noemen we informed consent. 

Kijk voordat je naar de locatie gaat altijd 
op de website van GGD NOG voor actuele 
informatie over openingstijden en voor-
waarden voor de verschillende vaccina-
ties. 
www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccina-
ties/vaccinatielocaties

Vervangende zorg voor mantelzorgers kan 
verlichting geven
Mantelzorgers die al langer zorg verlenen, houden het meestal beter vol als ze re-
gelmatig een pauze nemen voor zichzelf. Bent u mantelzorger, dan kunt u de zorg 
overdragen aan mensen uit de eigen omgeving, vrijwilligers of beroepskrachten. 
Als de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heeft u een indicatie no-
dig. Het overnemen van zorg wordt respijtzorg genoemd.

Er bestaan vele vormen van respijtzorg. 
Welke passend is, is afhankelijk van de in-
dividuele situatie en behoefte van de man-
telzorger en diens naaste. Het kan gaan 
om incidenteel overdragen van de zorg, 
bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of struc-
tureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel 
of maandelijks een weekend. Verder kan 
het gaat om vervangende zorg thuis of bui-
tenshuis.

Thuis kan de zorg bestaan uit bijvoorbeeld 
spelen met een kind met een handicap of 
gezelschap bieden aan iemand met de-
mentie. Dit kan in de meeste gevallen door 
een vrijwilliger verzorgd worden. Hiervoor 
ondersteunt Welcom onder andere de Uit- 
en thuismaatjes.

Bij zorg buitenshuis kunt u denken aan 
ontmoetingsactiviteiten bij Welcom waar 

u zich zonder indicatie voor kunt opgeven. 
Daarnaast is er dagopvang, een zorgboer-
derij, gastgezin of logeerhuis. Afhankelijk 
van de zwaarte van de zorg valt dit onder 
de zorgverzekeringswet, de Wmo of de 
WLZ. Hiervoor is het nodig dat u een indi-
catie aanvraagt. Soms zijn er kosten aan 
verbonden. 

Meer informatie?
Juist omdat er zoveel mogelijk is en geen 
enkele situatie hetzelfde is, kunt u voor 
meer informatie terecht bij het Steunpunt 
Mantelzorg. U kunt contact opnemen met 
de mantelzorgconsulenten Marja Lukassen 
of Elize Navis via:

tel.  0316 - 29 28 28 
e-mail:  m.lukassen@welcommail.nl 
   e.navis@welcommail.nl 

Politieke avond Montferland
Dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart
Op dinsdag 29 maart en op woensdag 
30 maart wordt er een raadsavond ge-
houden in het bestuurscentrum Gou-
den Handen te ’s-Heerenberg. 

Beide raadsavonden beginnen om 21.00 
uur en zijn live te volgen via: www.mont-
ferland.info/gemeenteraad. Ze kunnen 
ook op een later moment worden terug-
gekeken via de website. 

Agenda raadsvergadering 29 maart 
vanaf 21.00 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Instellen commissie onderzoek ge-

loofsbrieven
5. Schriftelijk verslag van de commissie 

onderzoek geloofsbrieven en een 
voorstel voor een besluit tot toela-

ting van de nieuw benoemde raads-
leden

6. Afsluiting raadsperiode 2018-2022
7. Sluiting

Agenda raadsvergadering 30 maart 
vanaf 21.00 uur
De raadsavond op 30 maart staat in het 
teken van de installatie van de nieuwe 
raadsleden.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Installatie raadsleden
4. Sluiting
 
Wilt u meer informatie? Neemt u dan con-
tact 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



Afscheid oude raad
De speciale raadsvergadering op dinsdag 29 maart staat vooral in het teken van 
het afscheid nemen van de raad in de oude samenstelling. Raadsleden vertrekken 
omdat ze niet meer verkiesbaar waren of geen zetel hebben bemachtigd. Uit de 
raad vertrekken 12 raadsleden.

Dhr. F.G.J.M. (Frank) Tiemessen (CDA) uit 
Nieuw-Dijk is maar liefst 24 jaar onafge-
broken raadslid geweest. Voor de gemeen-
telijke herindeling was hij lid van de raad 
van de voormalige gemeente Didam. Sinds 
2005 was hij lid van de gemeenteraad van 
Montferland. Frank Tiemessen heeft zich 
ingezet voor de leefbaarheid in de kernen 
om deze voor jong en oud aantrekkelijk te 
houden. 

Dhr. M.H.C.T. (Marcel) Berendsen (CDA) uit 
Kilder is vanaf 2010 actief geweest in de 
gemeenteraad van Montferland. Samen 
blijven werken aan de leefbaarheid in de 
kernen was voor hem een belangrijk speer-
punt. 

Dhr. A.J.B.G. (Ap) Dieker (CDA) uit Loil is 
vanaf 2014 raadslid geweest. In deze peri-
ode was hij fractievoorzitter en lid van ver-
schillende commissies van de raad. Leef-
baarheid in de kleine kernen en het sociaal 
domein waren belangrijke speerpunten 
voor Ap Dieker. 

Dhr. R.W.M. (Raymond) Cremer (CDA) uit 
Stokkum is raadslid geweest vanaf 2018. 
Zijn aandacht was met name gericht op 
het realiseren van een veilige woon- en 
leefomgeving en de voorzieningen in de 
kernen. 

Dhr. W.B.M. (Wilfried) Linssen (CDA) uit 
’s-Heerenberg is vanaf 2014 raadslid ge-
weest. Wilfried Linssen vindt een trans-
parante communicatie tussen inwoners 
en gemeenteraad belangrijk en heeft zich 
hiervoor ingezet. 

Dhr. H.F.B. (Henk) Peters (LBM) uit Didam 
is vanaf september 2020 raadslid ge-
weest. Destijds was er een vacature in de 
raad vanwege een wethoudersbenoeming 
namens de fractie LBM. Henk Peters was al 
fractievolger namens LBM. Zijn belangstel-
ling richtte zich met name op de gemeen-
telijke financiën. 

Dhr. G.R.W. (Roy) Polman (LBM) uit Didam 
is raadslid vanaf 2018. Daarvoor was Roy 
Polman fractievolger namens LBM. Zijn in-
zet was onder meer gericht op het thema 
openbare orde en veiligheid.

Dhr. W.G.H. (Wim) Sinderdinck (LBM) uit 
Didam is van 2008 tot 2018 raadslid ge-
weest. In de periode 2018 – 2020 was hij 
wethouder van de gemeente Montferland. 
Vanwege een vacature in de raad van de 
fractie LBM is Wim Sinderdinck in decem-
ber 2021 benoemd als raadslid. 

Mevr. M.A.H. (Michèle) Fränzel (Lijst 
Groot Montferland) uit Didam is raadslid 
geweest vanaf 2018 en zij was tevens vi-
ce-fractievoorzitter. In de periode 2010 – 
2014 is ze ook raadslid geweest en daarna 
fractievolger namens Lijst Groot Montfer-
land. Haar speerpunten waren het sociaal 
domein, welzijn en cultuur.

Dhr. J. (Jaco) Gerritsen (VVD) uit Loil is 
raadslid geweest vanaf 2018. Vanaf sep-
tember 2021 was hij ook fractievoorzitter. 
Hij richtte zijn aandacht vooral op leef-
baarheid in de kernen en de agrarische 
sector. 

Dhr. M.J.A. (Maik) Steenkamp (VVD) uit 
Didam is raadslid geweest vanaf 2018. In 
deze periode was hij fractievoorzitter en lid 
van verschillende commissies van de raad. 
Zijn speerpunten waren economie en sa-
menleving en het meer betrekken van jon-
geren bij ontwikkelingen in de kernen van 
de gemeente.

Dhr. M.R.W. (Mark) Heebing (D66) uit Beek 
was raadslid vanaf 2018. Zijn speerpunten 
waren versterking van de groene leefom-
geving, duurzaamheid en ruimtelijke orde-
ning. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
• Braamtseweg 16 te Kilder, 7035 CT; het nieuw bouwen 

van een kapschuur (ontvangen 24-03-2022)
• Braamtseweg 14 te Kilder, 7035 CT; het nieuw bouwen 

van een paardenstal (ontvangen 24-03-2022)
• Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het herbouwen van 

een schuur (ontvangen 20-03-2022)
• Kilderseveld 3 te Kilder,7035 CA; het melden van bron-

bemaling (ontvangen 23-03-2022)
• Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het plaatsen van 

2 dakkapellen (ontvangen 23-03-2022)
• Molenberg 9 te Stokkum, 7039 CL; het restaureren van 

het Mulderhuis (ontvangen 21-03-2022)
• Oude Kapelstraat 2 a te Lengel, 7044 AW; het huidige 

dak vervangen voor een geïsoleerd prefab dak (ont-
vangen 17-03-2022)

• Stirlingstraat kavel 6 te Beek, 7037 DG; het nieuw bou-
wen van een bedrijfspand (ontvangen 18-03-2022)

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 gebruiksmelding
• Oude Doetinchemseweg 43 a te ’s-Heerenberg, 7041 

DB; het melden van brandveilig gebruik (verzonden 21-
03-2022)

Aanvaarding melding sloopvoornemen
• Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het saneren van as-

best (verzonden 22-03-2022)
• Goudsbloemstraat 26 te Didam, 6942 XC; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 23-03-2022)
• Hagedoorn 83 te ’s-Heerenberg, 7041 JS; het saneren 

van de golfplaten van de schuur (verzonden 22-03-
2022)

• Heideweg 9 te Didam, 6942 NS; het verwijderen van as-
best (verzonden 22-03-2022)

• Oude Maatsestraat 3 te Didam, 6941 SB; het saneren 
van asbest en het slopen van de schuur (verzonden 22-
03-2022)

• Oude Maatsestraat 10 te Didam, 6941 SE; het saneren 
van asbest golfplaten van het dak van de schuur (ver-
zonden 22-03-2022)

• Papaverstraat 2, 4, 6 en 8  te Zeddam, 7038 BM; het 
verwijderen van asbest (verzonden 23-03-2022)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
• Mariastraat 5 te Braamt, 7047 AH; het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 17-03-2022) 

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsver-
gunning
• Nieuwe Meursweg 37 te Didam, 6942 RA; het plaatsen 

van dakkapellen (verzonden 18-03-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

Weigering aangevraagde omgevingsvergunning
• Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het realiseren van een 

tijdelijke uitbreiding van verblijfsrecreatie in de vorm 
van kampeerplekken (verzonden 23-03-2022) Rechts-
middel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
• Oude Doetinchemseweg 136 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 

het plaatsen van een tuinhuis en een schutting (ver-
zonden 23-03-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

• Gildeweg 2 te Braamt, 7047 AR; het verbouwen van de 
bestaande woonboerderij (verzonden 18-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
• Gildeweg 2 te Braamt, 7047 AR; het verbouwen van de 

bestaande woonboerderij (verzonden 24-03-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

• Muurbloemstraat 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 
4f, 4g, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 8, 8a, 8b en 8c te 
Didam, 6942 WP; het bouwen van 25 appartemen-
ten Bloemenbuurt Didam (verzonden 23-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

• Rozenpasweg 1 te Kilder, 7035 DZ; het bouwen van 
een loods (verzonden 18-03-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

• Slink 17 te Azewijn, 7045 BM; het bouwen van een 
schuur met lounge gedeelte (verzonden 22-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

• Zandweg 1A  te Didam, 6942 JE; het realiseren van een 
woning (verzonden 23-03-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument
• Pastoor van Sonsbeeckstraat 22 en 24 Stokkum: herbe-

stemmen kerk en pastorie te Stokkum (Verzonden: 24 
maart 2022).

Rechtsmiddel: Bezwaar.

Intrekking Omgevingsvergunning
• Steenakker 15 te Didam, 6941 SG; het bouwen van 

een woning met bijgebouw (verzonden 21-03-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken 
Verkeersbesluit
Registratienummer: 22int00928 

Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
• Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van de Kellen-
straat 12 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 29-03-2022 tot en met 10-05-
2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

Verkeersbesluit
Registratienummer: 22int00924 
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
• Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van De Linde 6 te 
Didam.

Inzage en informatie: 29-03-2022 tot en met 10-05-
2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV/Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement : Dogsurvival 
Datum  : 24 april 2022
Locatie  :  Start/finish Markant Outdoorcentrum 

Gildeweg 7 Braamt
Verzonden : 21 maart 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement : Rommelmarkt
Datum  : 6 juni 2022
Locatie  : Evenemententerrein Schuttersveld 1  
     Kilder
Verzonden      : 18-03-2022
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 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


