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Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad Montferland heeft deze maand afscheid genomen van zeven le-
den. Wethouder Ruth Mijnen heeft hen allen bedankt voor hun jarenlange inzet. 

Aangepaste openingstijden
Alle locaties van de gemeente Montferland zijn gesloten op de volgende dagen:
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

Vroegsignalering schulden
Bepaalde rekeningen kunnen niet blijven 
liggen, zoals energie- en zorgrekening. Ge-
beurt dit toch, dan krijgt u al snel grotere 
schulden. Daarom krijgen we als gemeente 
een bericht van bijvoorbeeld uw energiebe-
drijf wanneer u achterloopt met betalen. 
Dan willen wij u zo vroeg mogelijk helpen. 
Hiermee voorkomen we grotere geldpro-
blemen. We noemen dit vroegsignalering.

Brief of bezoek 
Ontvangen wij een signaal van betalings-
achterstanden? Dan komen wij graag zo 
snel mogelijk met u in contact. We sturen 
u dan een brief, nemen contact met u op of 
we doen een of meer huisbezoeken.

Gemeente Montferland verhoogt  
maximale koopsom starterslening
De raad van gemeente Montferland heeft 
op 14 april jongstleden de verordening 
‘Starterslening Montferland 2022’ vast-
gesteld. Tevens is een aanvullend bedrag 
van € 250.000 beschikbaar gesteld voor 
de regeling. In de nieuwe verordening is de 
maximale toegestane aankoopsom van 
een woning verhoogt naar een bedrag van 
€ 275.000 (voor een nieuwbouwwoning) 
en € 300.000 (voor een bestaande wo-
ning). De (nieuwe) verordening startersle-
ning treedt op 1 mei 2022 in werking. 

Hoe het werkt
De starterslening overbrugt het verschil 
tussen de totale koopsom van uw woning 
(de verwervingskosten) en het maximale 
bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij 
de bank kunt lenen volgens de normen van 
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

De Starterslening is een lening waarover de 
eerste drie jaar geen rente en aflossing be-
taald hoeft te worden. De starterslening is 
van toepassing op nieuwbouw, bestaande 
bouw en te koop staande huurwoningen. 
De starterslening geldt voor inwoners van 

de gemeente en iedereen, die zich als star-
ter in de gemeente wil vestigen.

Wat zijn de voorwaarden?
De hoogte van de Starterslening is afhan-
kelijk van uw inkomen en de aankoopprijs 
van de woning met een maximum van  
€ 275.000 voor een nieuwbouwwoning en 
€ 300.000 voor een bestaande woning. De 
starterslening mag € 30.000 bedragen en 
wordt in opdracht van de gemeente door 
de stichting Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
verstrekt.

Hoe vraag ik een starterslening aan?
U vraagt een starterslening aan via de 
website van de gemeente Montferland 
(www.montferland.info). U dient hiermee 
een vooraanvraag in. Als uw vooraanvraag 
voldoet aan de voorwaarden ontvangt u 
een toewijzingsbrief waarmee u een aan-
vraag kunt doen bij de Svn (www.svn.nl). 
De starterslening wordt door de SVn ver-
strekt namens de gemeente. U kunt een 
starterslening aanvragen zo lang het ge-
meentelijk budget toereikend is. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Klaproos te Didam, kad. gem. Didam, sectie M nr. 1318; 

6942; de noodkap van twee bomen (ontvangen 20-04-
2022)

-  Kloosterstraat 7 te Didam, 6941 DW; het veranderen van 
de buitengevel en het plaatsen van dakkapellen (ont-
vangen 18-04-2022)

-  Oude Maatsestraat 4 te Didam, 6941 SE; het plaatsen 
van zonnepanelen op de grond (ontvangen 18-04-2022)

-  Weemstraat 60 d te Didam, 6941 DD; het bouwen van 
een overkapping (ontvangen 18-04-2022)

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.

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsver-
gunning
- Hogenendseweg 1 te Didam, 6942 DS; het verbouwen 
van de woning (verzonden 20-04-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
- Ambachtstraat 8a te Didam, 6942 AG; het wijzigen van 
de bedrijfswoning in een woning en het toevoegen van 
een woning met bijgebouw in het voormalige bedrijfspand 
(verzonden 14-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
- Het Stroombroek 1 te Braamt, 7047 AS; het festival Lago 
Lago (verzonden 20-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- Oude Doetinchemseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 
het plaatsen van een micro windmolen (verzonden 19-
04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
- Zeddamseweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 CM; het wijzigen 
van een voormalige tandartspraktijk naar een woning 
(verzonden 20-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
- Tulpenstraat 6 Didam (datum 11-04-2022) Herplant 
plicht.

 Openbare Werken
Verkeersbesluit
Om de bereikbaarheid van de kernen voor elektrische rij-
ders te verbeteren zullen er tussen juli 2022 en juli 2023 
tien laadpalen worden geplaatst zonder dat hier een e-rij-
der voor is. Het betreft hier proactieve laadpalen. Door het 
proactief plaatsen van laadpalen loopt een elektrische rij-
der niet achter de feiten aan, maar wordt al voorzien in 
zijn behoefte. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
laadinfrastructuur geen belemmering is voor elektrisch 
rijden.

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 uitsluitend bestemd 
voor het parkeren en opladen van elektrische motorvoer-
tuigen, door middel van: 
Het plaatsen van bord E04, inclusief onderbord ‘uitslui-
tend opladen elektrische motorvoertuigen’ en een pijl in 
de betreffende richting, ter hoogte van: 
1. Beek – Sint Jansgildestraat 67
2. Braamt – Langestraat 21b
3. Didam – Kloosterstraat 47
4. Didam – Lupinenstraat 28
5. Didam – Schoolstraat 4
6. Didam – Smallestraat 37

7. Kilder – Sportlaan 23
8. Stokkum – Dr. Poelsstraat 13
9. Zeddam – Gerrit Varwijkplein 
10. ’s-Heerenberg – Montferlandsestraat 20

Inzage en informatie: 22-4-2022 tot en met 3-6-2022. 
De volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op ht-
tps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Kermis Didam
Datum : 30 april t/m 2 mei 2022
Locatie : Evenemententerrein Lieve Vrouweplein 
Didam
Afsluiting    : De Wilhelminastraat zal t.h.v. Kardinaal 

De Jonglaan worden afgesloten. 
Ten tijde van het evenement wordt er een eenzijdig par-
keerverbod ingesteld aan de Drostlaan
Verzonden     : 21 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Meifeest/Schuttersfeest Stokkum
Datum : 4 juni van 15.45 tot 24.00 uur
  : 5 juni 2022 van 10.00 tot 00.30 uur
Locatie :  Pastoor van Sonsbeeckstraat 4, 7039 AJ 

Stokkum
Verzonden      : 19 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement  : Schuttersfeest (Kermis 2022)
Datum : Vrijdag 17 juni 2022 t/m maandag 20 juni 
2022
Route : route door centrum ‘s-Heerenberg, tus-
sen cafetaria Litjes en cafe De Snor. De weg zit alleen even  
dicht op het moment dat de stoet voorbij komt.
Locatie :  Rondom Molenstraat 2 te ’s-Heerenberg 

(Grand Café de Snor)
Verzonden      : 20 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement :  Jubileumweekend Drumfanfare St. Marti-
nus Greffelkamp

Datum : 7 mei 2022 van 19.00 tot 00.30 uur
  : 8 mei 2022 van 14.00 tot 22.00 uur
Locatie : terrein Manhorstweg 3a Didam
Verzonden      : 20 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement  :  90 jarig jubileum Schutterij St. Isidorus 
Oud-Dijk

Datum : 14 mei 2022 van 19.00 tot 01.00 uur
Datum : 15 mei 2022 van 8.30 tot 18.00 uur
Locatie : Dijksestraat 48 te Oud-Dijk
Verzonden      : 21 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement     : Voorjaarsmarkt
Datum : 2 mei 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur
Locatie :  Raadhuisstraat v.a. Hoofdstraat t.a. 

Markthal Didam
Afsluiting :  De volgende wegen worden afgesloten 

op 2 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 uur:    
-  Raadhuisstraat/Kerkstraat v.a. Hoofdstraat t.a. Deken 

Reuvekamplaan;
-  Lockhorststraat vanaf Ambachtstraat t.a. Raadhuis-

straat
- Hoofdstraat v.a. Schoolstraat t.a. Raadhuisstraat
Verzonden      : 21 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Pinksterconcert 2022
Datum : 05 juni 2022
Locatie : Stadsplein te ’s-Heerenberg  
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 

op zondag 5 juni van 11.00 tot 13.30 uur:
        Molenstraat, ter hoogte van de Kellen-

straat (Kellenstraat zelf is niet afgeslo-
ten);

        kruising Molenpoortstraat en de Bleek;
       kruising Stadsplein en de Maalderij.
Verzonden      : 07 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Concert Vrede en Vrijheid
Datum : 5 mei 2022
Locatie  : Wilhelminastraat Didam, ter hoogte van 

R.K. Kerk (evenementenplein)
Afsluiting    : De volgende wegen worden afgesloten 

op 5 mei van 18.00 – 21.30 uur:
     -  de Wilhelminastraat, vanaf de To-

renstraat tot aan de Raadhuisweg;
   -  ter hoogte van de Raadhuisstraat/

Hoofdstraat
Verzonden     : 08 april 2022
Rechtsmiddel : bezwaar

Evenement  : Mai-j feest Azum 2022
Datum : 21 mei 2022
Locatie :  schuur en terrein tegenover Op den Dam 9 

te Azewijn
Verzonden     :12 april 2022
Rechtsmiddel :bezwaar
Evenement : Geglij in de Wei
Datum : 25 mei 2022 van 20.30 tot 00.30 uur
  : 26 mei 2022 van 10.00 tot 21.00 uur
Locatie : terrein St. Jansgildestraat 38 te Beek
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement  : Jubileumweekend CV de Nöttekrakers
Datum :  21 mei 2022 van 14.00 tot 17.00 uur en van 

19.30 tot 00.30 uur
  :  22 mei 2022 van 10.30 tot 17.00 uur
Locatie :  Sportpark Gerrit Dieker, St. Jorisstraat 

Braamt
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar
Evenement : Koningsdag Stokkum
Datum : 27 april 2022
Locatie :  T-splitsing Eltenseweg – Gildestraat, te 

Stokkum
Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 

op 27 april 2022 van 13.00 – 18.00 uur:
                        -  hoek Eltenseweg - Heuvelstraat;
                     -  hoek Eltenseweg - Rijnlandsestraat;
                        -  hoek Eltenseweg – Rozenkampweg;
                         -  hoek Eltenseweg – Oosterbroekweg.
Verzonden      : 12 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Tractorpuling Loerbeek
Datum : 27 mei 2022 van 6.00 tot 24.00 uur
  : 28 mei 2022 van 13.00 tot 24.00 uur
Locatie : Groot Lobberikweg 4 Loerbeek
Parkeerverboden  : Groot Lobberikweg (beide zijden van de weg);
                     - Loerbeekseweg (beide zijden van de weg)
Verzonden      : 13 april 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar
Evenement : Tuinfeest Azum
Datum : 8 juli 2022
Locatie :  Ompertsestraat te Azewijn (Terrein Gelre 

IJsselstreek)
Verzonden      : 14 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

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

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

soonslijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.

Voorletters en geslachtsnaam 
Dhr. C. Yazici 

Adres
De Koppelpaarden 11

Datum besluit
20-04-2022

Rechtsmiddel: Bezwaar


