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Lintje voor raadslid Marcel  
Berendsen
Op dinsdagavond 29 maart reikte burgemeester Harry de Vries, tijdens de speciale 
raadsvergadering, een Koninklijke Onderscheiding uit aan raadslid Marcel Berend-
sen uit Kilder. 

Benoeming tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau
De heer Berendsen is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Van 2010 tot 
2022 was hij raadslid van gemeente Mont-
ferland. Door de jaren heen was Berendsen 
lid van de raadscommissie Maatschappij 
& Organisatie en Ruimte & Financiën. Te-
vens was hij lid van de Auditcommissie en 
plaatsvervangend lid van het AB van het 
Werkvoorzieningschap Wedeo.

Betrokken Kildernaar
Samen blijven werken aan de leefbaar-
heid in de kernen was voor Berendsen al-
tijd erg belangrijk. Hij zet zich graag in voor 
zijn dorp. Vanuit het comité Schoon Kilder 
roept hij alle inwoners op om te komen hel-
pen om van Kilder een dorp te maken waar 
de inwoners trots op kunnen zijn, ook voor 
de volgende generaties. Berendsen was 35 
jaar lang bestuurslid van het Oranjecomité 
Kilder en ruim 10 jaar penningmeester van 
het schoolbestuur van basisschool Laeta-
re. Al meer dan 50 jaar is Berendsen lid van 
muziekvereniging St. Jan Kilder. Bij St. Jan 
was hij 37 jaar bestuurslid, waarvan vele ja-
ren als voorzitter. Sinds lange tijd is hij ook 
mantelzorger voor zijn buurman Gerard 
van de Boom.

Passie voor blaasmuziek
Berendsen heeft een grote passie voor 
blaasmuziek. Hij zorgde voor de muzikale 
omlijsting tijdens de Veteranendag, Lint-
jesregen en bij de uitreiking van de Ko-
ninklijke onderscheidingen voor leden van 

de vrijwillige brandweer Montferland. Als 
trompettist blies hij tijdens de Nationale 
Herdenking op 4 mei 2021 in Didam het 
taptoe-signaal voor de 2 minuten stilte. 
Een hele eer en bijzonder om te mogen 
doen! Berendsen vindt het belangrijk dat 
muziek onderdeel uitmaakt van het les-
pakket op de basisschool en heeft zich 
hiervoor ingezet. Hij begeleidt kinderen 
van een blazersklas die trompet spelen. 
Daarnaast is hij muzikaal leider van de Kel-
remuzikanten en Joepiebloazers. Nadat hij 
stopte als bestuurslid van St. Jan werd hij 
bestuurslid van de Muziekbond Gelderland 
Flevoland in de taakgroep “Blaasmuziek”.

Afscheid als raadslid
De speciale raadsvergadering op 29 maart 
stond in het teken van het afscheid nemen 
van de raad in de oude samenstelling. Ook 
Berendsen nam deze avond afscheid. 

Wij bedanken hem voor zijn betrokkenheid 
en warme hart voor de samenleving. 

EEN GOEDE BUUR
In deze bijdrage wil ik stilstaan bij buren-
ruzies en alles wat daar mee samenhangt. 
Je woont in een straat, een wijk, een dorp 
en je woont daar nooit alleen, maar met 
elkaar. In de meeste gevallen wonen 
mensen fijn samen met hun buren en hun 
omgeving. Er heerst een klimaat van “le-
ven en laten leven” en heel vaak gaat het 
spreekwoord een goede buur is beter dan 
een verre vriend op. Mensen staan klaar 
voor elkaar, hebben begrip voor elkaar en 
accepteren dat de ander anders kan én 
mag zijn. Veel buren komen graag bij el-
kaar over de vloer. Maar helaas is dat niet 
overal zo.

Ook in Montferland zijn er regelmatig bu-
renruzies en soms duren deze eindeloos 
lang. Het lijkt dan alsof het geduld met el-
kaar op is. Soms is de frustratie, boosheid 
of wanhoop van de ene buur richting de 
ander goed te begrijpen.

Regelmatig ontvangt de gemeente klach-
ten over burenruzies of loopt het één en 
ander via het handhavingstraject. Bijvoor-

beeld als de schutting of de heg te hoog is, 
er sprake is van geluidsoverlast of bij een 
aanpassing aan of in de woning waar de 
buren het niet mee eens zijn. In veel geval-
len kan men in een gesprek, waarin vooral 
ook geluisterd wordt naar elkaar, het pro-
bleem oplossen. 

Als een gesprek niet werkt komt het op 
het bordje van handhaving, de politie en 
de gemeente terecht. Wij proberen dan 
in eerste instantie te bemiddelen, maar 
vaak werkt dat niet meer en kunnen we 
als gemeente of politie het probleem niet 
oplossen.

Zonder het probleem kleiner te willen zien 
of maken dan het is, doe ik toch een klem-
mende oproep: Zoek met elkaar naar 
oplossingen! Het is beter, het schept 
uiteindelijk een beter resultaat en werkt 
bevorderlijk voor het verdere onderlinge 
samenleven als (goede) buren.
 
Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Inwonersbijeenkomst particuliere opvang 
Oekraïners
Heeft u Oekraïense vluchtelingen in 
huis of wilt u tijdelijk gastgezin voor 
vluchtelingen zijn? De gemeente orga-
niseert op maandag 11 april van 19.30 
– 21.30 uur een inwonersbijeenkomst 
over het opvangen van Oekraïense 
vluchtelingen. 

Tijdens de avond wordt u bijgepraat door 
de gemeente en Stichting Welcom. Vragen 
waar wij u antwoord op willen geven zijn 
onder andere:
• Hoe kan ik me aanmelden als gastgezin?
• Ik heb vluchtelingen in huis, wat kan ik 

doen?
• Wat heb ik nodig als ik mensen wil op-

vangen (spullen, woonruimte, etc.)
• Hoe zit het met inschrijven, registreren, 

leefgeld, zorg en onderwijs? 

In contact komen
Deze avond biedt ook de mogelijkheid om 
in contact te komen en van gedachten te 
wisselen met andere gastgezinnen die 
vluchtelingen opvangen. 

Locatie
Aanmelden voor de bijeenkomst is niet 
nodig. Wij zien u graag op maandag 11 april 
vanaf 19.00 uur (start presentatie 19.30 
uur) in het gemeentehuis te Didam aan de 
Bergvredestraat 10.

De Bloemenbuurt op TV!  
Wordt Didam de groenste straat van Gelderland?

Binnenkort start Omroep Gelderland met 
een nieuw programma 'de Groenste straat 
van Gelderland'. Op zoek naar straten die 
wel een groen opfrisbeurtje kunnen gebrui-
ken. In één van de uitzendingen staat de 
Bloemenbuurt van Didam centraal. In het 
programma strijden twee teams uit dezelf-
de straat tegen elkaar. Ieder team krijgt de 
opdracht om samen met een echte groen-
coach twee voortuinen op te knappen. Aan 
het eind van alle afleveringen bepaalt een 
jury welke straat het groenst is geworden 
en welke straat een mooie prijs wint! 

Tuin gezocht!
Woon jij aan de Geraniumstraat of de Be-
goniastraat en wil je met jouw tuin mee-
doen en genieten van jouw GRATIS groene 

tuin? Stuur dan een mail met je telefoon-
nummer, foto van je tuin en de afmetingen 
naar ysander@gld.nl, wie weet krijgt jouw 
tuin op 21 april een groene opknapbeurt! 

Vele handen maken licht werk
Woon jij in (de buurt van) de Bloemen-
buurt? Help ook mee op 21 april! Want vele 
handen maken licht werk en samen ma-
ken we van de Bloemenbuurt de Groenste 
straat van Gelderland!

Weekmarkt ’s-Heerenberg vanaf 7 april van 
10.30 tot 16.30  uur
De weekmarkt in ’s-Heerenberg stopt met 
de zomer en wintertijd. Met ingang van 
donderdag 7 april wordt de weekmarkt ge-
houden van 10.30 uur tot 16.30 uur op het 
Stadsplein.



Nieuwe publieke laadpalen 

Het aantal elektrische fietsen én auto’s neemt sterk toe. Naar schatting rijden 
er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Door de 
opkomst van elektrische auto's is er ook meer behoefte aan laadpalen. Zowel op 
eigen terrein als op openbare locaties.

De gemeente heeft de taak om voor een 
goed publiek laadnetwerk te zorgen. Daar-
om is er een plankaart gemaakt waarop 
voor de komende vier jaar (plaatsing t/m 
2025) de laadlocaties in de openbare 
ruimte zijn aangewezen. De hoeveelheid 
plekken is gebaseerd op de vraag die wij 
de komend vier jaar verwachten en de lo-
caties zijn gekozen op basis van eisen en 
voorwaarden. Zo moet er voldoende ruim-
te voor de paal zijn en moet de paal dicht 
bij een stroomkabel liggen zodat er niet te 
veel gegraven hoeft te worden. Ook willen 
we graag een goede verdeling en beschik-
baarheid van publieke laadpalen over de 
gemeente. 
 
De elektrische laadpalen zullen alleen 
worden geplaatst als er een aanvraag van 
een e-rijder uit de buurt komt die zelf geen 
mogelijkheid heeft om op eigen terrein te 
laden. Behalve voor 10 centrale punten in 
wijken en kernen. Daar zal de gemeente 
het komend jaar al laadpalen gaan plaat-
sen.
 
Ter inzage
Via onderstaande link kunt u deze 
plankaart inzien. In de periode van 6 tot en 
met 20 april kunt u reageren op de gekozen 
laadlocaties. 
• De kaart is interactief gemaakt, zodat u 

online uw reactie kunt geven
• De zwarte punten op de kaart zijn be-

staande openbare laadpalen
• De blauwe punten zijn de plekken waar 

in de komende vier jaar een openbare 
laadpaal komt te staan (als er een aan-
vraag komt).

• De paarse punten zijn openbare laad-
palen die in de komende maanden ge-
plaatst worden.

  
Zo werkt het:
1. Open de plankaart op www.montfer-

land.info/laadpalen;
2. Zoom in op de gewenste blauwe punt;
3. Klik op de blauwe punt. U krijgt de optie 

om op deze locatie te reageren via een 
link. Klik hierop;

4. Er wordt een nieuw tabblad geopend. U 
kunt hier uw reactie geven op de 

voorgestelde locatie van deze specifieke 
laadpaal;

Let op! U kunt tot 20 april 2022, 23.59 uur 
uw reactie achterlaten.
 
We slaan geen gegevens op van bewoners 
die een reactie geven op de laadpalen, al-
leen het tijdstip van invullen. Bewoners 
kunnen geen reacties van anderen zien. 
 
Kunt u de plankaart niet online bekijken 
dan kunt u een afspraak maken met mw. 
Kluitman om de kaart op het gemeente-
huis in Didam te bekijken via 0316-291 391. 
 
Wijzigingen plankaart
Alleen wanneer er een goede onderbouw-
de reden is waarom een paal ergens niet 
zou kunnen staan, zullen we de plankaart 
wijzigen. Bijvoorbeeld als de laadpaal on-
acceptabel dicht voor een raam gepland is. 
Op onze website en gemeentepagina volgt 
een terugkoppeling van de reacties en de 
definitieve plankaart komt op onze web-
site te staan. Wanneer een laadpaal daad-
werkelijk geplaatst wordt, zal hiervoor een 
verkeersbesluit genomen worden en heeft 
u alsnog de mogelijkheid bezwaar te ma-
ken tegen dit besluit. 
 
Openbare laadpalen
Om de bereikbaarheid van de kernen voor 
elektrische rijders te verbeteren zullen er 
tussen juli 2022 en juli 2023 10 laadpalen 
worden geplaatst zonder dat hier een e-rij-
der voor is. Deze laadpalen zijn als paarse 
punt op de kaart opgenomen. Hierop kunt 
u niet reageren.
 
Laadpaal aanvragen
Heeft u een elektrische auto, maar kunt 
u niet laden op eigen terrein, dan kunt 
u een aanvraag doen voor een open-
bare laadpaal in uw wijk. Dit kan via  
www.montferland.info/
laadpaalaanvragen. De gemeente zoekt 
vervolgens een locatie bij u in de buurt. De 
komende jaren zal Vattenfall InCharge de 
laadpalen in onze gemeente gaan plaat-
sen. 

Informatie over de energietoeslag 
Wat is de energietoeslag? 
Dit is een eenmalig bedrag van € 800,00 
netto per huishouden. Van veel producten 
en diensten zijn de prijzen flink gestegen. 
Zoals van eten, het openbaar vervoer en 
vooral van energie. Met een laag inkomen 
kan het moeilijk zijn om de energierekening 
iedere maand te betalen. Om hierbij te hel-
pen, is er nu de energietoeslag. De overheid 
heeft ook de belasting op energie verlaagd. 
Deze verlaging en de energietoeslag zorgen 
er samen voor dat veel mensen de energie-
rekening kunnen blijven betalen. 

Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag van de 
gemeente Montferland als u op de datum 
van aanvraag: 
• 21 jaar of ouder bent; 
• in de gemeente Montferland woont  

(een eigen huishouden voert); en 
• een geldig paspoort, geldige identiteits-

kaart of een geldige verblijfsvergunning 
heeft ; en 

• een laag inkomen heeft. Dit is een inko-
men dat niet hoger is dan 120 % van de 
van toepassing zijnde bijstandsnorm, 
uw vermogen telt niet mee. 

Inkomensgrenzen per maand inclusief 
vakantiegeld
Alleenstaand
21 jaar tot AOW leeftijd
€1310,05
Vanaf AOW leeftijd
€1455,67

Samenwonend/gehuwd 
21 jaar tot AOW leeftijd
€1871,50
Vanaf AOW leeftijd
€1971,05

U heeft geen recht op de energietoeslag 
als u op datum van aanvraag:
• 18, 19 of 20 jaar oud bent; 
• student bent en studiefinanciering 

(WSF 2000) ontvangt en niet zelfstan-
dig woont; 

• in een instelling woont (zorg- of ver-
pleeginstelling of instelling voor be-
schermd of begeleid wonen); 

• alleen op een briefadres staat ingeschre-
ven in de gemeente en geen eigen huis-
houden heeft. 

Automatische uitbetaling
De gemeente heeft in de week van 28 
maart 2022 de bijdrage automatisch over-
gemaakt naar huishoudens met een uitke-
ring ( Pw, IOAW, IOAZ) van de gemeente. 
Wanneer de verdere voorwaarden van de 
regeling bekend zijn, kijken we of het mo-
gelijk is om de toeslag ook automatisch toe 
te kennen aan inwoners die gebruik maken 
van minimaregelingen.

Hoe komen we aan uw gegevens? 
We hebben uw gegevens omdat u een uit-
kering ontvangt van de gemeente Mont-
ferland, en u in maart 2022 (periodieke) 
bijzondere bijstand heeft ontvangen. We 
mogen deze gegevens ook gebruiken voor 
de energietoeslag. Zo weten we dat u hier 
recht op heeft.

Waarvoor is de energietoeslag be-
doeld? 
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge 
energierekening. Het is niet verplicht om 
de toeslag hieraan te besteden. Maar het 
is wel verstandig als u dit geld reserveert 
voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening 
van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar 
(nog) geen hogere energierekening? Ook 
dan kunt u recht hebben op de energie-
toeslag. U kunt het geld ergens anders aan 
besteden zoals energiebesparende maat-
regelen of opzij zetten totdat u de eindaf-
rekening ontvangt. 

Aanvragen
Gemeenten zijn niet op de hoogte van 
de inkomens van alle inwoners. Daarom 
moeten mensen met een laag inkomen 
de energietoeslag zelf aanvragen bij de 
gemeente. Dit kan vanaf 15 april 2022 via 
onze website. De afhandelingstermijn voor 
een aanvraag bedraagt 8 weken, maar we 
zullen ons best doen dit zo kort mogelijk te 
laten zijn.

Telt de energietoeslag mee als inko-
men?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als 
inkomen bij een uitkering, en ook niet voor 
de toeslagen die u van de Belastingdienst 
ontvangt. 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag 
als achteraf uw gegevens controleren. De 
gemeente mag bij andere instanties en 
personen informatie over u (en uw part-
ner) opvragen die nodig is voor de regeling. 
Zo kan de gemeente controleren of u recht 
heeft op de energietoeslag. 

Wat kan er gebeuren als uw gegevens 
niet kloppen? 
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht 
had op de energietoeslag? Dan moet u die 
terugbetalen. Geef het daarom snel aan 
ons door als u van ons een energietoeslag 
gaat krijgen of al heeft gekregen, maar 
daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informa-
tie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens 
niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt 
u ook een boete krijgen. Dit willen we voor-
komen. Zorg dus dat u alle informatie vol-
ledig, juist en op tijd doorgeeft. 

Kunt u nog een energietoeslag krijgen? 
Nee, u heeft recht op één energietoeslag. 
Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoor-
beeld vanwege een ziekte of medische 
noodzaak? Geef dit dan aan ons door per 
mail: energietoeslag@montferland.info.
Misschien heeft u recht op individuele bij-
zondere bijstand. Dit zullen wij dan beoor-
delen op basis van een medisch advies.

Hulp bij geldzaken nodig? 
Heeft u moeite om uw rekeningen te be-
talen? Of heeft u schulden? We kunnen u 
helpen! Neem contact met ons op via 
financieelloket@montferland.info. 

Inventarisatie woningbouwbehoefte
Zoals u wellicht weet, zijn er de afge-
lopen periode in meerdere kernen in 
de gemeente Montferland gronden 
aangekocht. Om per kern een goed 
beeld van de woningbehoefte te krij-
gen, hebben we uw hulp nodig. 

Enquête 
Graag inventariseren wij de wensen 
van onze inwoners op het gebied van 
woningbouw. Hebt u  interesse in een 
nieuwbouwwoning? Wij stellen het zeer 

op prijs als u onze enquête wilt invullen. 
Ga hiervoor naar www.montferland.
info/bouwen en klik op de link Inventa-
risatie woningbouwbehoefte.

Projecten in ontwikkeling
Bent u benieuwd welke projecten er in 
ontwikkeling zijn? 
Lees dan het nieuwsbericht “Geen wo-
ningbouw zonder participatie”. 
U vindt dit nieuwsbericht op 
www.montferland.info/bouwen 



Bijeenkomst voor verenigingen en stichtingen over middelengebruik
De gemeente Montferland werkt aan het actualiseren van het preventie- en hand-
havingsplan alcohol en drugs. De belangrijkste doelstelling van het plan is het al-
cohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Voor de totstandkoming 
van het plan gaan we in gesprek met jongeren, ouders en professionals over het 
alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Op donderdag 21 april organiseren we 
een bijeenkomst speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bijeenkomst is van 
19.30 tot 22.00 uur bij R.K.S.V. ’t Peeske in Beek. 

Het maken van een nieuw plan doet de 
gemeente niet alleen, maar samen met 
de inwoners, verenigingen en organisa-
ties. Een moeilijke veranderopgave als het 
verminderen van alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren is alleen mogelijk door sa-
menwerking. Bij de actualiseren van het 
plan betrekken we daarom actief jongeren, 
ouders, verenigingen, evenementen en ho-
reca. Samen komen we verder!

De risico’s van middelengebruik
Alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd 
is schadelijk. Jongeren zijn extra kwets-
baar. Hun hersenen zijn nog volop in ont-
wikkeling en ze lopen sneller een alcohol-
vergiftiging op. Daarom heeft de overheid 
een belangrijke taak om jongeren te be-
schermen via voorlichting en wetgeving. 
Zo mogen jongeren onder de 18 jaar geen 
alcohol drinken.

De rol van de verenigingen en evene-
menten
Verenigingen en evenementen spelen een 
belangrijke rol in het voorkomen van al-
cohol- en drugsgebruik door jongeren. Zo 
dienen verenigingen en stichtingen bij het 
verkopen van alcohol zich te houden aan 
de Alcoholwet. De Alcoholwet verbiedt 
onder andere de verkoop aan jongeren 
onder de 18 jaar en ook de verkoop aan 
dronken personen. Als bij verenigingen en 
evenementen de regels duidelijk zijn en er 

is ook naleving op deze regels, verkleint dit 
de kans op problemen in middelengebruik 
op latere leeftijd. Maar dat organiseren is 
eenvoudiger gezegd dan gedaan. Wij gaan 
graag in gesprek met verenigingen en eve-
nementen waar zij tegen aan lopen en op 
welke wijze zij ondersteuning wensen. 

Met elkaar in gesprek
Er zijn al digitale bijeenkomsten geweest 
met professionals, jongeren en ouders. 
Door corona was het helaas niet mogelijk 
om een fysieke bijeenkomst voor vereni-
gingen en stichtingen te organiseren. Met 
het verdwijnen van alle coronamaatrege-
len is het wel weer mogelijk. Daarom orga-
niseren we op donderdag 21 april van 19.30 
tot 22.00 uur een bijeenkomst bij R.K.S.V ’t 
Peeske in Beek. 

Speciale gastspreker tijdens deze bijeen-
komst is Nico van der Lely. Van der Lely is 
kinderarts en oprichter van de eerste po-
likliniek voor Jeugd en Alcohol. De beken-
de arts toert door het land om iedereen 
bewust te maken van de gevolgen van 
alcohol voor het puberbrein. Zijn verhaal 
is een echte eyeopener, gebaseerd op we-
tenschappelijke onderzoek. Zijn verhaal is 
'verplichte' kost voor iedereen!

In het tweede gedeelte van de avond gaan 
we met elkaar in gesprek over het alcohol 
en drugsgebruik van jongeren. Hoe staan 

we er op dit moment voor? Wat zien we 
gebeuren? Wat gaat er goed in de huidige 
aanpak om alcohol- en drugsgebruik te 
verminderen? Wat kan er beter? Ook gaan 
we aan de slag met het stellen van doelen. 
Daarbij proberen we zo concreet mogelijke 
acties en maatregelen op te stellen om het 
gebruik te verminderen. Waar moeten we 
op korte termijn mee aan de slag? En wat 
zijn daarbij belangrijke prioriteiten?

Het alcoholgebruik onder jongeren 
stijgt
Ondanks dat er steeds meer bekend is 
over de schadelijke gevolgen van midde-
len, blijkt dat in Montferland het gebruik 
van alcohol onder jongeren de afgelopen 
jaren toegenomen is. Uit de meest actuele 
cijfers van de GGD Noord- en Oost-Gelder-
land blijkt namelijk dat 35 procent van de 
Montferlandse middelbare scholieren (12 
tot 18 jaar) in de laatste vier weken alcohol 
heeft gedronken. In 2015 was dat nog 29 

procent van de middelbare scholieren. De 
stijging van het gebruik van alcohol is voor 
de gemeente Montferland een belangrijke 
reden om haar preventie- en handhavings-
plan alcohol en drugs te vernieuwen.  

Aanmelden en meer informatie
Ben je betrokken bij een vereniging, stich-
ting of evenement (als bestuurslid, trainer, 
barvrijwilliger, etc.) en wil je aanwezig zijn? 
Meld je dan aan via www.montferland.
info/middelengebruik. 

Voor meer informatie over deze bijeen-
komst voor verenigingen en stichting of het 
vernieuwen van het preventie- en handha-
vingsplan alcohol en drugs, neem contact 
op met Clemenda Som – (preventieme-
dewerker) c.som@montferland.info | 06-
10989738  of Dennis Weijers – (beleidsme-
dewerker gezonde leefstijl) d.weijers@
montferland.info | 06-13341293.

Politieke avond Montferland
Politieke Avond Montferland woensdag 30 maart

Tijdens de raadsavond van woensdag 30 maart jl., in het 
bestuurscentrum Gouden Handen in ’s-Heerenberg, zijn 
de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Deze raadsavond is 
terug te kijken op: www.montferland.info/gemeenteraad 

De nieuwe raadsleden zijn: 

M.D.W.  Merel Balduk  CDA
J.J.A.M.  Jos Berntsen VVD
J.M.   Sjaak Böhmer  Lokaal Belang Montferland
H.J.G.  Dini Burgers PvdA
J.A.M.  Jeanette 
 Derksen-Geuijen Lokaal Belang Montferland
P.W. Freddy van Dijken  D66
J.G.  Joost  Gerritsen Lijst Groot Montferland
H.J. Henk Groote  Lijst Groot Montferland
J.G.  Jur Heebing  CDA
I.A.C.J.M.  Inge Hultermans Helder
J.M.  Jenneke 
 Laurense-Weidema  Lijst Groot Montferland
K.F.T.  Karlijn Looman CDA
J.W.G. Jurge Menting CDA
J.B. Jan Mentink  Helder
J.R.  Rob Mos  Helder
B.I. Boris van Oosterom  Lijst Groot Montferland
C.G.H.  Chiel Polman CDA

E.T.J.M.  Els Rutting-Baars  PvdA
A.W.G.  Toon Schepers  Helder
J.H.E.  John van Schriek  Lokaal Belang Montferland
M.G.E. Martin Som VVD
K.J.T. Karin  Straatsma-Mennings  Helder
J.A.M. John Teunissen  CDA
H.J.  Erik Wassing Lijst Groot Montferland
I.T.J.M.  Ingrid Wolsing PvdA

Benoeming informateur
Tijdens de raadsvergadering op 30 maart is unaniem een 
motie aangenomen waarin Bert Berghoef benoemd is als 
informateur. Hij gaat deze week starten met de verken-
nende gesprekken met alle partijen. Het laatste nieuws 
over de vorming van het nieuwe college vindt u op 
www.montferland.info/collegevorming. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar 
de informateur: informateur@montferland.info 

Op de foto ontbreken Jenneke Laurense-Weidema, Erik Wassing en John Teunissen. Zij waren afwezig en worden op 14 april geïnstalleerd. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 2 te Didam, 6942 AG; het renoveren van 

de woning (ontvangen 25-03-2022)
-  De Immenhorst 9 te ’s-Heerenberg, 7041 KE; het betreft 

een revisieaanvraag voor een geheel nieuwe milieuver-
gunning (ontvangen 28-03-2022)

-  Doesburgseweg 16 a te Didam, 6941 SJ; het realiseren 
van een zelfstandige inwoonsituatie (ontvangen 24-03-
2022)

-  Gildeweg 7 te Braamt, 7047 AR; het vervangen van de 
seizoens groepstenten (ontvangen 24-03-2022)

-  Hagelkruis 4 te Kilder, 7035 DP; het verbouwen van de 
woning (ontvangen 30-03-2022)

-  Heesweg 1 te Zeddam, 7038 ET; het plaatsen van 20 
grondgebonden zonnepanelen tbv energievoorziening 
(ontvangen 29-03-2022)

-  Ompertsestraat 1 te Azewijn, 7045 AJ; het bouwen van 
een kapschuur (ontvangen 28-03-2022)

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
-  Waverlo 1 te Didam, 6942 RG; het melden van brandvei-

lig gebruik voor een openbare bibliotheek met meer  dan 
50 personen (verzonden 28-03-2022)

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Groenestraat 41 te ’s-Heerenberg, 7041 ZX; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 29-03-2022)
-  Kerkstraat 66 te Didam, 6941 AJ; het verwijderen van as-

best (verzonden 29-03-2022)
-  Van Esserenstraat 21 te ’s-Heerenberg, 7041 XL; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 30-03-2022)
-  Vinkwijkseweg 11 te Zeddam, 7038 AV; het (gedeeltelijk) 

slopen van de woning en verwijderen van asbest (ver-
zonden 29-03-2022)

-  Zeddamseweg 38 te ’s-Heerenberg, 7041 CR; het (ge-
deeltelijk) slopen van een bijgebouw (verzonden 28-03-
2022)

-  Zinderberg 3 te Kilder, 7035 CM; het saneren van asbest 
van een schuur (verzonden 29-03-2022)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Kilderseweg 1 te Zeddam, 7038 BW; het plaatsen van 5 

dakkapellen (verzonden 29-03-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Werfhout 8 te Didam, 6942 NN; het realiseren van een 

woning (verzonden 29-03-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Benijnenhofstraat 33 te Didam, 6941 DR; het vervangen 

van de dakkapel (verzonden 25-03-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Den Hamweg 2a te Beek, 7037: het nieuw bouwen 
van een vrijstaande woning (verzonden 30-03-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Truisweg 5 te Didam, 6941 SK; het wijzigen van de  si-
tuering van de nieuwbouw woning (verzonden 25-03-
2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Arnhemseweg 3, Beek (datum 22-03-2022) Herplant 

plicht.

 Openbare Werken 
Verkeersbesluit
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 aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het 
parkeren en opladen van elektrische motorvoertuigen, 
door middel van het plaatsen van bord E08o, inclusief on-
derbord met pijlaanduiding, ter hoogte van 
- Ruif 21 te Didam
- Rodingsveen 61 te ’s-Heerenberg
- Plantsoensingel Noord 28 te ’s-Heerenberg
 
Inzage en informatie: 24-3-2022 tot en met 5-5-2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval bekend dat er een melding is inge-
diend.

De puinbreker wordt ingezet op de locatie: Hengelderweg 
6(b) te Didam, 6942 NC. De geplande inzet is maximaal  
2 werkdagen in de periode van 25 maart tot 6 april 2022.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie 

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

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor Tatelaarweg 7B te Didam; 6941 RB.

De melding betreft het installeren van persluchtlei-
dingsystemen op locatie en de handel van perslucht ge-
reedschap, bevestigingsmaterialen en leidingmateriaal.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

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

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Stirlingstraat te Beek (nieuw), 7037.

De melding betreft het starten van een autoservicebedrijf.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Koningsdag 
Datum  : 27 april 2022 van 09.30 tot 16.30 uur

Evenement : Dodenherdenking
   : 4 mei 2022 van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie  : in en om Gildegebouw St. Jan, St. Jans 
     gildestraat 31 Beek
Verzonden     : 31 maart 2022
Rechtsmiddel    : bezwaar

Evenement : Rommelmarkt Beek
Datum  : 29 mei 2022 van 10.00u tot 16.00u
Locatie  : Grasveld St. Jansgildestraat 31 Beek
Verzonden      : 31 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Pronkzittingen
Datum  : vrijdag 22 april 2022 van 19.30 tot 01.00 uur
   : zaterdag 23 april 2022 van 19.30 tot  
     01.00 uur
   : zondag 24 april 2022 van 13.00 tot  
     17.00 uur
Locatie  : Kerk Wehlseweg 36 Loil
Verzonden      : 28 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Koningsdag 2022
Datum  : 27 april 2022
Locatie  : Centrum Didam: Lieve Vrouweplein,  
Onder de Toren, Oranje-erf, Hoofdstraat, Raadhuisstraat, 
Kerkstraat. En het plein voor de Mariakerk en het terrein 
voor het voormalige gemeentehuis van de gemeente 
Montferland.
Verzonden      :  28 maart 2022
Rechtsmiddel  :  bezwaar

Evenement :  Koningsdag 2022
Datum  : 27 april 2022
Locatie  : Stadsplein en de Bleek te ’s-Heeren-
berg
Verzonden      : 28 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Koningsdag Loil
Datum  : 27 april 2022
Locatie             : Kerkplein Wehlseweg Loil
Route  : Kerkplein, Kloosterstraat, Hellekamp-
weg, Prinses Irenestraat, Bielemanstraat, Tamboerstraat, 
Kapelstraat, Benijnenhofstraat, Pastoor Indenstraat, We-
hlseweg, Kerkplein;
Afsluiting   : Wehlseweg vanaf de Zomp tot kruising  
      Wehlseweg - Kloosterstraat
Verzonden       : 30 maart 2022
Rechtsmiddel   : bezwaar

Evenement : Montferland Family & Friends Trail
Datum  : 16 juli 2022
Locatie  : Bos omgeving Stokkum,  start/finish bij 
’t Klaphek, ’s-Heerenbergseweg 2 te Stokkum
Verzonden      : 24 maart 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Pinksterfestiviteiten (carnaval)
Datum  : 3 juni 2022 van 18.00 tot 24.00 uur
   : 5 juni 2022 van 09.00 tot 01.00 uur
   : 6 juni 2022 10.30 tot 01.00 uur
Locatie  : Voormalige kerk, Wehlseweg 36 Loil
Verzonden : 30 maart 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


