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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. 

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

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. 

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.

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. Ga voor het aanvragen en meer 
informatie naar www.montferland.info/
energietoeslag

Wijziging afvalinzameling
In verband met Pasen zijn er enkele 
aanpassingen in de afvalinzameling. Op 
onze website www.montferland.info/
afvalwijzer vindt u de meest actuele in-
zameldata. Vul eenvoudig uw postcode 
en huisnummer in voor een persoonlijke 
inzamelkalender.

Inzameling gft-afval
Maandag 18 april 2022 (tweede paas-
dag) wordt in Montferland geen gft-af-
val ingezameld. De gft-inzameling vindt 
plaats op zaterdag 16 april 2022. Het be-
treft hier de inzamelgebieden in de be-
bouwde kom van ’s-Heerenberg-West, 
Beek, gedeelte Loerbeek en Stokkum, 
alsmede deels het buitengebied van de 
voormalige gemeente Bergh. Omdat de 
route in sommige gevallen anders is dan 
normaal, dient u de gft-bakken tijdig 

(de vuilniswagens beginnen om 07.30 
uur) buiten te zetten.

Inzameling Plastic, Blik en 
Drankenkartons
Ook wordt op maandag 18 april 2022 in 
Didam geen Plastic, Blik en Dranken-
kartons ingezameld. De inzameling is 
verplaatst naar dinsdag 19 april 2022. 
Het gaat hierbij om het inzamelgebied 
Didam-Zuid, het buitengebied van Di-
dam ten noorden van het spoor plus de 
kern Loil. 

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de afvallijn (0316) 59 55 
55. De lijn is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Kennissessie: Hoe gezond is Montferland?
De GGD Noord- en Oost-Gelderland, Gezondheidscentrum Didam en de gemeente 
Montferland organiseren op dinsdag 26 april van 16.00 tot 17.30 uur de kennisses-
sie ‘Hoe gezond is Montferland?’. De bijeenkomst is in het Gezondheidscentrum 
in Didam. Iedereen met interesse in de gezondheid van inwoners van Montferland 
(van huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers tot geïnteresseerde in-
woners) is van harte welkom!  

Bij ‘Hoe gezond is Montferland?’ presen-
teert de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
op interactieve wijze de belangrijkste re-
sultaten uit de meest recent beschikbare 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ou-
deren. Deze monitor is afgenomen in het 
najaar 2020 en de resultaten zijn beschik-
baar sinds het voorjaar van 2021.

Inzicht in de belangrijkste resultaten
Wist je dat? 57% van de volwassenen 
en ouderen in Montferland overgewicht 
heeft? En dat 58% zich meestal of altijd 
gelukkig voelt? Tijdens de kennissessie 
krijgen de deelnemers veel meer inzicht 
in feiten en cijfers over de gezondheid van 
inwoners van de gemeente Montferland. 
Kom alles te weten over onder ander de fy-
sieke gezondheid, de mentale gezondheid, 
de leefomgeving en de leefstijl!

Meten is weten
Ruth Mijnen – wethouder sociaal domein, 
sport en gezondheid – benadrukt het 
belang om de resultaten van de Gezond-
heidsmonitor zo breed mogelijk te delen: 
‘In Montferland wonen meer inwoners met 
een mindere gezondheid en een ongezon-
de leefstijl ten opzichte van de rest van 
Nederland. Om iedereen mee te laten doen 
is een goede gezondheid van inwoners be-
langrijk. Voorkomen is daarbij beter dan 

genezen.’ Het inzicht hebben in de huidige 
situatie is volgens Mijnen een belangrijke 
eerste stap: ‘Meten is weten. Op basis van 
de resultaten is het mogelijk om samen 
aan de slag te gaan om de gezondheid in 
Montferland verder te verbeteren.’ 

Aanmelden en meer informatie
Voor deelname aan de kennissessie ‘Hoe 
gezond is Montferland?’ is aanmelden no-
dig. Aanmelden is mogelijk via www.mont-
ferland.info/kennissessie. Er zijn maximaal 
30 plekken beschikbaar. Daarbij geldt vol is 
vol, dus meld je snel aan. 

Neem voor meer informatie over deze 
kennissessie contact op met Dennis 
Weijers, beleidsmedewerker gezonde leef-
stijl: d.weijers@montferland.info of 06-
13341293.

Iemand voordragen voor de lintjesregen 
2023? Doe dit op tijd!
Kent u iemand die iets bijzonders doet voor de samenleving en hiervoor best 
eens in het zonnetje gezet mag worden? Wellicht komt deze persoon in aan-
merking voor een Koninklijke onderscheiding (of ‘lintje’) en kunt u hem of haar 
voordragen voor deze eervolle waardering tijdens de lintjesregen in 2023. 

De lintjesregen
Elk jaar regent het eind april lintjes. Op 
de laatste werkdag voor Koningsdag 
worden Koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt aan personen die circa vijftien 
jaar of langer een waardevolle bijdra-
ge leveren aan de samenleving. Denk 
bijvoorbeeld aan een vrijwilliger bij een 
vereniging, stichting of zorginstelling of 
een mantelzorger. Ook iemand die in zijn 
betaalde baan buitengewone prestaties 
ten goede van de samenleving levert, 
kan worden onderscheiden. 

Dien de aanvraag op tijd in
Kent u iemand, woonachtig in de ge-
meente Montferland, die in aanmerking 

komt en wilt u deze persoon voordragen 
voor een Koninklijke onderscheiding tij-
dens de lintjesregen 2023? Neem dan 
tijdig contact op over de procedure met 
het kabinet van de burgemeester via 
j.vierwind@montferland.info of 0316-
291326. Aanvragen dienen voor 1 juli 
2022 te zijn ingediend.



Gemeenten sluiten nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen

De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afge-
sloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorg-
aanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit 
grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoor-
delijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. 
Binnen de gemeente Montferland geeft 
het Sociaal Team hier uitvoering aan. Om u 
de beste zorg of ondersteuning te bieden, 
werken we nauw samen met zorgaanbie-
ders. Dit willen wij nog beter voor u en sa-
men met u regelen. Daarom gaan we vanaf 

1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en 
zijn nieuwe contracten met zorgaanbie-
ders nodig. 

Wat verandert er?
Een inwoner bekijkt straks eerst met ie-
mand van het Sociaal Team welke resulta-
ten hij/zij met de ingezette zorg en/of on-

dersteuning wenst te behalen. Vervolgens 
bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner 
hoe deze hulp het beste ingezet kan wor-
den. Een andere verandering is dat inwo-
ners kunnen rekenen op meer maatwerk. 
Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer 
voor elke wijziging toestemming te vra-
gen aan de gemeente. Dus als een inwoner 
meer, minder of andere zorg nodig heeft, 
dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen. 

Zorg gaat door
De komende maanden bereidt het Soci-
aal Team de nieuwe aanpak samen met 
de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders 
verder voor. Inwoners die op dit moment 
zorg en/of ondersteuning via de gemeente 
Montferland ontvangen, krijgen hierover 
binnenkort een brief. De nieuwe contrac-
tering kan betekenen dat u of uw kind van 
zorgaanbieder moet wisselen. Is dat het 
geval, dan zorgt het Sociaal Team samen 
met uw huidige zorgaanbieder en de nieu-
we zorgaanbieder voor een zorgvuldige 
overdracht. De afspraak is dat de huidige 
zorgaanbieder de zorg van een inwoner 
voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder 
het overneemt. 

Meer informatie
Mogelijk roept deze verandering vragen bij 
u op. Voorop staat dat wij ervoor zorgen 
dat alle soorten zorg en ondersteuning 
beschikbaar zijn én blijven. Mocht u op dit 
moment al meer informatie willen, leest u 
dan de meest gestelde vragen en antwoor-
den op de website: www.sociaaldomein-
achterhoek.nl/faq. Heeft u nog andere 
vragen? Belt u dan met het Sociaal Team 
via 0316 291 374.  

Krijgt uw kind dyslexiezorg via de 
gemeente? 
Is er zorg of ondersteuning via 
kindergeneeskunde? 
Regelt u zelf hulp via een pgb? 
Ontvangt u huishoudelijke hulp? 
Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er sowieso niets voor 
u, uw kind en uw situatie. Voor ande-
re vormen van hulp of ondersteuning 
kan het zijn dat er wel iets verandert. U 
ontvangt hierover binnenkort een brief 
met meer informatie over uw persoon-
lijke situatie.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
De politie komt naar 
u toe! 21 april ‘22 
 

De politie van het basisteam Achterhoek West komt 
naar ‘s-Heerenberg! In samenwerking met uw 
wijkagent, Pim Willemsen, staat op donderdag 21 
april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur het Mobiele 
Medialab (MML) op de parkeerplaats van De Bongerd 
in ’s-Heerenberg. Bent u er ook?     
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Het Mobiele Medialab is een oplegger van de politie, waarin 
u in contact kunt komen met ons.  
 
In het lab krijgen deze thema’s extra aandacht:  

 Cybercrime (en dan met name pinpasfraude)  
 Woninginbraken/insluipingen 

 
U kunt over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen aan 
ons stellen. Op 21 april zijn er meerdere agenten van het 
basisteam aanwezig. 
 
Van 13.00 tot 15.00 uur zijn aanwezig:  

 De wijkagent  
 BOA 
 Medewerkers van Plavei 
 Medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente  
 Welcom kerncontactpersoon  

 
Wilt u informatie of heeft u vragen, signalen, zorgen over 
veiligheid, woonfraude of heeft u ideeën hoe de buurt veiliger 
en prettiger kan worden, dan gaan wij graag de 21e met u in 
gesprek!     
 
Vanuit Welcom is de jongerenwerker van 14.30 tot 15.30 uur 
aanwezig met activiteiten vanuit het sportbuurtwerk.    
 
Graag tot donderdag 21 april 2022! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gemeente helpt 
Daisy aan een baan 
Werkzoekende Daisy meldde zich enige 
tijd geleden voor ondersteuning naar 
werk bij de Gemeente Montferland. Zij 
werd toegewezen aan werkcoach Alice 
Engelen. Alice begeleidt en ondersteunt 
specifiek kandidaten die wat meer on-
dersteuning nodig hebben vanwege een 
psychische en/of lichamelijke beperking.

Na een aantal motiverende gesprekken 
met Daisy, waarbij haar CV en zoekprofiel 
werd opgesteld, is zij uiteindelijk door de 
accountmanager van de gemeente voor-
gesteld bij Sunday Copacking in Lobith. 
Sunday Copacking is een sociaal bedrijf 
waarmee de Gemeente Montferland al 
enkele jaren een prettige samenwerking 
heeft. Zij hebben een locatie in ’s-Heeren-
berg en in Lobith. 

Sunday Copacking biedt kandidaten, met 
voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt, 
een prettige werkplek. Bij Sunday Copac-
king worden diverse producten in- en om 
verpakt en verzonden. Het gaat om veelal 
arbeidsintensief productiematige arbeid. 
Dit kan zowel staand als zittend plaatsvin-
den. Op de werkvloer is continue aanstu-
ring aanwezig, door Petra Broekmeulen. 
Vanuit de gemeente komt de werkcoach 
regelmatig over de vloer.

Kijken naar wat wél kan
Een proefplaatsing van twee maanden 
heeft Daisy inmiddels doorlopen. Vanuit 
de gemeente ontving zij een stimulerings-
premie. Op 1 april ging haar arbeidsover-
eenkomst in! Daisy is erg blij met deze 
prettige werkplek. Hiervoor zat zij al heel 
wat jaartjes thuis. Ze heeft een opleiding 
bloemschikken behaald. Echter, vanwege 
haar kleurenblindheid was dit niet meer 
mogelijk. Door deze visuele beperking 
(geen zicht aan één oog) was het best las-
tig om een passende werkplek te vinden. 
Bij Sunday Copacking houden ze rekening 
met de beperking van Daisy en kijken ze 
naar wat ze wél kan. De gemiste arbeid-
sprestatie wordt door middel van een 
loonkostensubsidie door de gemeente ge-
compenseerd aan Sunday Copacking.

Het is heel mooi om te zien dat deze fijne 
samenwerking een positief resultaat heeft 
opgeleverd. Daisy is blij met haar baan, 
Sunday Copacking is heel tevreden met 
een gemotiveerde medewerker en de ge-
meente heeft haar participatietaak goed 
uitgevoerd.

Voelt u zich ook aangesproken om als 
maatschappelijk betrokken ondernemer 
iemand een mooie kans te bieden? We zijn 
nog voor diverse kandidaten op zoek. Voelt 
u zich als werkzoekende aangesproken voor 
wat extra ondersteuning bij het vinden van 
een passende baan? Laat het ons weten!
We horen graag van u. Samen kunnen we 
het verschil maken.

Alice Engelen – 
Werkcoach Gemeente Montferland
a.engelen@montferland.info

Op de foto v.l.n.r.: Daisy van Duinen, Nathalie Braam (eigenaresse), Petra Broekmeulen (dagelijkse aansturing)



Graag stellen wij onze nieuwe raadsleden aan u voor

Merel Balduk, CDA
Welke problemen binnen de gemeente wil jij 
gaan aanpakken als (nieuw) raadslid?
Een probleem dat ik aan wil pakken als 
raadslid is het vertrouwen dat de inwoner 
in ons verloren is, terug te verdienen. Door te 
luisteren en eerlijk en oprecht te handelen.

Jos Berntsen, VVD
Wat heb je geleerd van je voorgangers?
Maak gebruik van elkaars kennis en pro-
beer niet altijd zelf het wiel uit te vinden. 
Vertrouwen in elkaar is een groot goed, 
maak hier gebruik van.

Sjaak Böhmer, 
Lokaal Belang Montferland
Wat verwacht je van deze raadsperiode? 
Ik heb nog geen idee. Het zal een klus wor-
den om alle neuzen (grotendeels) dezelf-
de kant op te krijgen.

Dini Burgers, PvdA
Wat heb je geleerd van je voorgangers?
Dat ieder mens respect en ruimte verdiend. 
Dat je met partijblokkades c.q. stellingen 
geen vooruitgang boekt. Dat je je moet 
blijven ontwikkelen.

Jeanette Derksen-Geuijen, Lokaal 
Belang Montferland
Wat wil je raadsleden die al langer in de raad zit-
ten meegeven als nieuwkomer?
Belangrijk is dat iedereen respectvol met 
elkaar om gaat en dat we de gemeente 
Montferland als totaal gebied benaderen. 
Plannen zijn prachtig maar uiteindelijk 
moet het financieel haalbaar zijn en moe-
ten we daarbij de eventuele  lastenverho-
gingen voor de burger niet over het hoofd 
zien. Meer participatie betekent ook infor-
matie verstrekken.

Freddy van Dijken, D66
Wat kun/wil je leren van je fractiegenoten?
Als eenmansfractie zal ik vooral de samen-
werking gaan opzoeken met andere partij-
en. En daarbij zal ik ook fractievolgers van 
D66 inzetten om dossiers voor te bereiden. 
Wij gaan het debat aan op inhoud.

Joost Gerritsen, 
Lijst Groot Montferland
Wat vind je het mooiste aan gemeentepolitiek?
Dat je in de eigen directe omgeving bezig 
bent om de leefomgeving te verbeteren.

Henk Groote, Lijst Groot Montferland
Wat vind je het mooiste aan gemeentepolitiek?
Samen iets kunnen betekenen voor onze 
eigen woon- en leefgemeenschap.

Jur Heebing, CDA
Welke problemen binnen de gemeente wil jij 
gaan aanpakken als (nieuw) raadslid?
Naar mijn mening staat de (lokale) politiek 
te ver van de inwoner af, mijn doel is om de 
politiek dichter bij de inwoner te brengen 
door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan 
met de inwoner. Ik zal me dan vooral rich-
ten op de jeugd.

Inge Hultermans, Helder
Hoe vond je het om campagne te voeren?
Vooral leuk en gezellig om mensen te spre-
ken waaruit vooral bleek dat mensen ver-
andering binnen de gemeenteraad willen.

Jenneke Laurense-Weidema, Lijst 
Groot Montferland
Wat kun/wil je leren van je fractiegenoten?
Ik leer van mijn fractiegenoten heel veel, 
vooral het echte politieke werk.

Karlijn Looman, CDA
Wat verwacht je van deze raadsperiode? 
Ik hoop dat we een raad hebben, die naar 
elkaar luistert. En vanuit de inhoud bere-
deneert om samen tot een mooi en realis-
tisch Montferland te komen. 

Jurge Menting, CDA
Welke problemen binnen de gemeente wil jij 
gaan aanpakken als (nieuw) raadslid?
Vertrouwen, bereikbaarheid en communica-
tie maar ook de onderlinge relatie in de raad.

Jan Mentink, Helder
Wat vind je het mooiste aan gemeentepolitiek?
Het staat dichtbij je.

Rob Mos, Helder
Wat verwacht je van deze raadsperiode? 
Veel meer samenwerking in deze raad met 
als doel de inwoner gewoon weer het be-
langrijkst te maken.

Boris van Oosterom, 
Lijst Groot Montferland
Wat wil je raadsleden die al langer in de raad zit-
ten mee geven als nieuwkomer?
Neem ons serieus en neem ons niet mee 
aan het handje maar geef ons een duwtje 
in de juiste richting, want alleen samen ko-
men we echt verder en kunnen we veran-
deringen inzetten.

Chiel Polman, CDA
Wat heb je geleerd van je voorgangers?
Blijf bij je standpunt, laat je niet gek maken 
en bereid je goed voor.

Els Rutting-Baars, PvdA
Hoe vond je het om campagne te voeren?
Campagne voeren is niet mijn hobby, maar 
hoort er wel bij. Het is echt een tijd waarin 
je heel erg nauw met elkaar als fractie ver-
bonden bent en daar heb ik fijne herinne-
ringen aan. 



Toon Schepers, Helder
Wat kun/wil je leren van je fractiegenoten?
Samenwerken en samen meningen/
standpunten uitwisselen om een eenslui-
dende opinie van de fractie te formuleren, 
bereiken van synergie.

John van Schriek, 
Lokaal Belang Montferland
Waar kijk je het meest naar uit binnen je raads-
lidmaatschap? 
Aanspreekpunt zijn voor de inwoners.

Martin Som, VVD
Welke problemen binnen de gemeente wil jij 
gaan aanpakken als (nieuw) raadslid?
Meer ruimte voor initiatieven uit de samen-
leving en voor ondernemen. Altijd de goede 
afwegingen blijven maken tussen wat we 
als gemeente willen en wat we als gemeen-
te kunnen met de beschikbare middelen.

Karin Straatsma-Mennings, Helder
Wat verwacht je van deze raadsperiode? 
Een mooie samenwerking met veel nieuwe 
raadsleden waarbij de inwoner centraal 
staat.

John Teunissen, CDA
Waar kijk je het meest naar uit binnen je raads-
lidmaatschap?
Een coöperatieve en respectvolle samen-
werking tussen de verschillende partijen 
binnen de raad.

Erik Wassing, Lijst Groot Montferland.
Wat kun/wil je leren van je fractiegenoten?
Zo veel mogelijke inbreng en steun aan/
van elkaar.

Ingrid Wolsing, PvdA
Wat vind je het mooiste aan gemeentepolitiek?
Dat je daadwerkelijk wat voor mensen 
kunt betekenen.

We stelden de raadsleden de volgende vragen:
1. Waar kijk je het meest naar uit binnen je raadslidmaatschap?
2. Welke problemen binnen de gemeente wil jij gaan aanpakken als (nieuw) raadslid?
3. Hoe vond je het om campagne te voeren?
4. Wat heb je geleerd van je voorgangers?
5. Wat wil je raadsleden die al langer in de raad zitten mee geven als nieuwkomer?
6. Wat kun/wil je leren van je fractiegenoten?
7. Wat maakt jou een sterke politicus?
8. Wat vind je het mooiste aan gemeentepolitiek?
9. Wat verwacht je van deze raadsperiode? 

Bent u benieuwd naar de antwoorden van de raadsleden op de overige vragen? U 
leest het op www.montferland.info/gemeenteraad 

Politieke Avond Montferland 
donderdag 14 april
Op 14 april is er een raadsavond in het be-
stuurscentrum Gouden Handen in ’s-Hee-
renberg. 

De raadsavonden staan in het teken van 
beeldvorming (informatie ophalen), oor-
deelsvorming (debat) en besluitvorming 
(raadsvergadering). In het vragenuur kun-
nen raadsleden of fractievolgers vragen 
stellen aan het college van burgemeester 
en wethouders over actuele onderwerpen. 
De raadsavond begint om 19.00 uur en is 
live te volgen via: www.montferland.info/
gemeenteraad en kan ook op een later mo-
ment worden teruggekeken via de website. 
Van de sessies in de kleine zaal worden au-
dio-opnames gemaakt die later terugge-
luisterd kunnen worden.

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

Agenda sessies in de kleine zaal
19.00 uur tot 19.30 uur - Beeldvormend 
- Raadsvoorstel Integrale Laadvisie Elek-
trisch Vervoer Montferland
Het aantal elektrische voertuigen neemt 
sterk toe, ook in Montferland. Om te zorgen 
dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is 
de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL) opgesteld. Hierin is afgesproken dat 
gemeenten zorgen voor een integrale laad-
visie en plaatsingsbeleid. De visie bepaalt 
de strategie van de gemeente en wordt ter 
vaststelling aan uw raad voorgelegd. Het 
plaatsingsbeleid richt zich op de uitrol van 
de laadinfrastructuur en wordt ter kennis-
geving aan u voorgelegd.

19.40 uur tot 20.10 uur - Beeldvormend & 
Oordeelsvormend – Raadsvoorstel star-
terslening Montferland 2022.
Sinds 2013 komt de gemeente Montfer-
land starters tegemoet met een starter-
slening. Startende huizenkopers kunnen 
daarmee een deel extra financieren boven 
op hun hypotheek. Deze extra lening wordt 
gefinancierd door de gemeente en beheerd 
door het Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederland (SVn). Op 4 november 
2021 nam de raad een motie aan waarin zij 
u verzoeken het aankoopbedrag van een 
woning te verhogen. Via bijgevoegd voor-
stel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Agenda sessies in de raadszaal
20.05 uur tot 20.50 uur - Beeldvormend 
& Oordeelsvormend - Raadsvoorstel toe-
komst Montferland Run
De raad wordt gevraagd om vanaf 2022 
jaarlijks € 25.000,- beschikbaar te stellen 
voor de organisatie van de Montferland 
Run. Voorstel wordt gemotiveerd met fi-
nanciële cijfers m.b.t. promotiewaarde, 
investeringen in het lokale bedrijfsleven 
en de gezondheidswaarde van het eve-
nement. Dit laatste is een nieuw aspect, 
maar van groot belang voor de gemeente. 
Voor de inwoners, maar ook i.v.m. preven-
tie voor de gemeentelijke zorgtaken in het 
Sociaal Domein.

Agenda raadsvergadering 14 april van-
af 21.00 uur

1  Opening
2  Vaststellen agenda
3 Installatie nieuwe raadsleden
4  Installatie fractievolgers
5  Besluitenlijst vorige vergadering
6  Lijst ingekomen stukken
 A.  (Actieve) Informatie van het College 

aan de Raad
 B.  Stukken voor kennisgeving aan de 

Raad
 C.  Stukken aan de Raad ter afhandeling 

van het College
 D.  Overige stukken
6.1 Lijst ingekomen stukken 14 maart 2022
6.2 Lijst ingekomen stukken 4 april 2022
7 Hamerstukken
7.1  Raadvoorstel Hybride werken in Mont-

ferland
7.2  Raadsvoorstel Uitvoering herstelplan 

Corona Beter in Montferland
8 Bespreekstukken
9  Moties zonder raadsvoorstel
10 Sluiting

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

Foto’s LEEV fotografie
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O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Korenveld 2 te Braamt, 7047 CS; het herbouwen van een 

schuur (ontvangen 05-04-2022)
-  Rozenstraat 22 te Didam, 6942 WH; het bouwen van een 

schuur met overkapping (ontvangen 03-04-2022)
-  ‘s-Heerenbergseweg 9 te Zeddam, 7038 CB; het trans-

formeren van een hotel tot 10 woningen (ontvangen 06-
04-2022)

-  Tulpenstraat 6 te Didam, 6942 XN; het kappen van een 
boom (ontvangen 04-04-2022)

-  Veldstraat 13 te Didam, 6941 BD; het realiseren van een 
aanbouw (ontvangen 04-04-2022)

-  Zeddamseweg 8 te Braamt, 7047 CW; het verbouwen 
van de bestaande woning (ontvangen 05-04-2022)

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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Didamseweg 39a te Beek; 7037 DJ; het uitbreiden van een 
werktuigenberging en het bouwen van een melkveestal 
(verzonden 06-04-2022). De stukken liggen gedurende 6 
weken ter inzage. Rechtsmiddel: zienswijze.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Gerwardstraat 3 te Azewijn, 7045 AM; het slopen van de 

bestaande schuur (verzonden 04-04-2022)
-  Kruisallee 2 te Wijnbergen, 7048 AC; het slopen van twee 

stallen (verzonden 04-04-2022)
-  Korte Straat 15 te ’s-Heerenberg, 7041 ET; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 04-04-2022)
-  Roncallistraat 21 te Didam, 6941 BM; het verwijderen van 

asbest (verzonden 31-03-2022)
-  Stillewaldweg 4 te Loerbeek, 7036 AC; het saneren van 

asbest (verzonden 31-03-2022)
-  Stadsplein 55 te ’s-Heerenberg, 7041 JD; het verwijderen 

van asbest (verzonden 31-03-2022)
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Emmerikseweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het plaatsen 

van een pakketautomaat/locker (verzonden 04-04-
2022)

-  Leppestraat 2 te Azewijn, 7045 AD; het verbouwen van 
het dorpshuis (verzonden 01-04-2022)

-  ‘s-Heerenbergseweg 42a te Zeddam, 7038 CD; het wijzi-

gen van het gebruik van bedrijfswoning naar burgerwo-
ning (verzonden 04-04-2022) 

Verleende omgevingsvergunning
-  Kerkweg 11 te Zeddam, 7038 CE; het verbouwen van de 

voormalige garage naar woonhuis (verzonden 01-04-
2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lindestraat 10 te Stokkum, 7039 AW; het uitbreiden van 
de woning (verzonden 01-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Linthorsterstraat 5  te Stokkum, 7039; het oprichten van 
een woonhuis (verzonden 06-04-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Tatelaarweg 7b te Didam, 694 RB; het nieuw bouwen 
van opslag/kantoorruimte (verzonden 04-04-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

 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 verplaatsen van een parkeerplaats be-
stemd voor het parkeren en opladen van elektrische mo-
tovoertuigen, door middel van:
Het plaatsen van het type E4 van bijlage 1 RVV 1990 en 
een onderbord ‘uitsluitend opladen elektrische motor-
voertuigen’ en een pijl in de betreffende richting/dan wel 
het type E08, inclusief onderbord met pijlaanduiding, ter 
hoogte van Sint Jansgildestraat 52a/Sint Jansgildestraat 
67 te Beek.
Inzage en informatie: 7-04-2022 tot en met 19-05-2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur 
Lozen buiten inrichting locatie Wilhelminastraat te Di-
dam. De melding gaat over het lozen van grondwater in 
verband met ontwatering voor reconstructie Centrum-
plan. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepas-
sing. Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken 
na publicatie.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Jubileumweekend
Datum : 22 april 2022 van 19.00 tot 00.30 uur 

    23 april 2022 van 12.30 tot 19.00 uur
    24 april 2022 van 10.00 tot 19.00 uur
Locatie : De Meikamer, Smallestraat 49 Nieuw-Dijk
Route : zondag 24 april 2022
Start/einde :evenemententerrein Meikamer Smal-
lestraat; Bosstraat; Liemersweg; Tinneveldstraat;  Haam-
straat; Antoniusstraat; Sportstraat; Meikamerlaan
Afsluiting   : zondag 24 april 2022:Smallestraat t.h.v. 
de Meisterholt; Bosstraat t.h.v. Bievankweg; Pater Smits-
straat t.h.v. Beekseweg; Meikamerlaan t.h.v. Beekseweg
Verzonden      : 5 april 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement : Koningsdag
Datum : 27 april 2022
Locatie : Kruispunt t.h.v. Tante Dies Liemersweg  
   3 Nieuw-Dijk
Verzonden     : 5 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Stille tocht en Dodenherdenking
Datum : 4 mei 2022
Begintijd : 18.30 uur
Eindtijd : 21.00 uur
Locatie : Centrum Didam: Onze Lieve Vrouwe kerk,  
   Hoofdstraat, Oranje-erf, Monument
Verzonden      : 07 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Naam : Dodenherdenking Braamt Zeddam
Datum : 4 mei 2022
Begintijd : 19.15 uur
Eindtijd : 20.30 uur
Route : Gerrit Varwijkplein naar Monument Paas-
berg
Afsluitingen : De volgende wegen worden afgesloten  
    op 4 mei 2022 van 19.15  – 20.30 uur:
- Bovendorpsstraat, ter hoogte van Groeneweg; 
- Bovendorpsstraat, ter hoogte van Beekseweg.
Locatie :Oorlogsmonument Zeddam, 
    Bovendorpstraat
Verzonden :6 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Hemelslief
Datum : 26 mei 2022
Locatie : Evenementenplein Lieve Vrouweplein Didam
Verzonden      : 07 april 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


