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Aan de jongeren van Montferland

Wat houdt jou bezig? Waarover zou je 
willen meepraten? Dat zijn vragen die ik 
graag aan jou, onze jonge inwoner van 
Montferland, wil stellen. Nu is de kans niet 
zo groot dat jij deze krant leest, maar jouw 
ouders doen dat vast wel. Ouders vraag ik 
dan ook dit verhaal eens aan uw kinderen 
te laten lezen. “Hier, dit gaat over jou, de 
gemeente Montferland wil graag met jou 
in contact komen.”

Als jongere met de toekomst voor je, heb 
je vast ideeën over hoe jouw leefomge-
ving eruit moet zien. Ideeën die verder 
gaan dan een nieuwe skatebaan of jonge-
renhonk. Misschien maak je je zorgen over 
waar het naar toe gaat met het klimaat, 
de leefomgeving, de woonmogelijkheden 
of iets anders wat je dwars zit. Of mis-
schien heb je vragen die je gewoon eens 
kwijt wil. Hoe mooi is het dan als er aan-
dacht voor is en dat je mee kunt helpen je 
leefomgeving vorm te geven. 

Bij mij en bij de leden van de gemeente-
raad leeft de wens om jongeren meer te 
betrekken. Om ze te laten meedenken 
en meedoen. Al onze plannen - denk aan 
woningbouw en tal van voorzieningen die 
gericht zijn op de toekomst van onze leef-
omgeving - gaan jou aan! De toekomst is 
van de jongeren. Hoe ziet jouw dagelijkse 
leven er in de toekomst uit? Het is cruciaal 
dat je daarover meedenkt en dat je mee-
doet.

Ik zie dat in Montferland veel jongeren 
actief zijn bij verenigingen. Ook zie ik jon-

geren betrokken bij de gemeentepolitiek. 
Daar ben ik heel blij mee. Maar we willen 
los van deze verbanden met jongeren in 
gesprek gaan. Op welke manier, willen we 
graag van jou weten. Wij anticiperen en 
faciliteren. 

Een eerste stap is gezet. Dit jaar krijgen 
we in Montferland een kinderburgemees-
ter, een initiatief van de PvdA in onze 
gemeente. De kinderburgemeester gaat 
meedenken over belangrijke onderwer-
pen voor kinderen. Binnenkort beginnen 
we te werven op de basisscholen.

We willen niet alleen de jongste jeugd 
betrekken, maar heel nadrukkelijk ook de 
jongeren van, laat ik zeggen 15/16 jaar en 
ouder. Daarbij gaan we niet uit van een 
soort jongeren- of jeugdraad, dat is echt 
iets vanuit het ‘oude denken’. We gaan 
meer uit van een aanpak die aansluit bij 
jou, bij jullie belevingswereld, bijvoorbeeld 
een jongerenforum op internet, pizzapar-
ty’s of iets anders. 

Het gaat om jullie, dus ik wil ook graag 
weten hoe jullie het willen. Kom maar op 
met je nieuwe of originele en creatieve 
ideeën. 

Denk er eens over na. Alleen of met je 
vrienden. Grijp je kans om aan de slag 
te kunnen gaan met je eigen leefomge-
ving en met je eigen toekomst en die van 
andere jongeren. Ik hoop echt van jou, 
van jullie iets te horen. Mijn mailadres:  
h.devries@montferland.info.

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER Het Montferlands Ommetje gaat bijna van start!
Vanaf maandag 17 januari 2022 gaat het Montferlands Ommetje van start. Deze 
(digitale) wandeluitdaging is een 10-weekse wandelcompetitie tussen vereni-
gingen, bedrijven en overige teams (bijvoorbeeld een familie- of buurtteam). Elk 
deelnemend team maakt kans op mooie prijzen. 

Dagelijks wandelen is hartstikke gezond, 
zowel voor de lichamelijke als mentale ge-
zondheid. De populaire wandelapp Omme-
tje van de Hersenstichting helpt daarbij. De 
app motiveert om dagelijks een Ommetje te 
maken. Montferland heeft samen met de 
gemeente Oost Gelre de primeur om nu ook 
een lokale wandeluitdaging te organiseren. 

Maak kans op mooie prijzen
Elk deelnemend team maakt kans op 
mooie prijzen. Loopt jouw team gemiddeld 
minimaal vijf Ommetjes per deelnemer per 
week? Dan ontvangen jullie na 10 weken 
een unieke digitale Montferland medail-
le. Voor de best presterende teams zijn er 
daarnaast nog andere mooie prijzen te ver-
dienen. Er zijn drie ranglijsten: bedrijven, ver-
enigingen en overige teams (bijvoorbeeld 
buurt- en familieteams). De winnaars van 
elke ranglijst krijgen een Ommetje bokaal 
en het allerbeste team ontvangt de grote 
Ommetje Wisselbokaal. Daarnaast krijgen 
de winnende teams een teamuitje aange-
boden bij Markant Outdoorcentrum. 

Wandel ook mee!
Deelname aan het Montferlands Om-
metje is gratis. Volg daarvoor onder-
staande stappen:

• Download de Ommetje-app.
• Ga in de app naar ‘Account’ en voer bij 

‘Challenge’ de actiecode MONT2022 in.
• Sluit je aan bij één van de teams of maak 

een nieuw team aan. 
• Motiveer familie, vrienden en buurtgeno-

ten om ook mee te doen in jouw team.
• Loop vanaf maandag 17 januari mee met 

het Montferlands Ommetje.

Vragen en meer informatie
Meer informatie over het Montferlands 
Ommetje vind je op www.montferland.
info/ommetje. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Kevin Steenkamp – 
beweegmakelaar bij Welcom - via 
beweegmakelaar@welcommail.nl of 06-
82096868 (dinsdag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur) of met Dennis 
Weijers – beleidsmedewerker gezonde 
leefstijl bij de gemeente Montferland – via  
d.weijers@montferland.info of 0316-291327.

Vijf redenen om mee te wandelen 
Het Montferlands Ommetje is een (di-
gitale) wandelcompetitie. Meedoen is 
echter belangrijker dan winnen. Jouw 
eigen winst is allereerst een betere ge-
zondheid. Wandelen heeft nog veel 
meer voordelen: 

• Starten met wandelen is makkelijk én 
het is ook makkelijk vol te houden.

• Een dagelijkse wandeling geeft energie 
zorgt voor meer creativiteit en verbe-
tert jouw gezondheid.

• Door wandelen maak je jouw hoofd 
even leeg en daardoor verlaagt je 
stressniveau.

• Samen wandelen met vrienden, fami-
lie of collega’s in een digitale uitdaging 
motiveert.

• Na elke wandeling ontvang je van her-
senprofessor Erik Scherder leerzame 
hersenweetjes. 

  

  Mede mogelijk gemaakt door:





Onderzoek onder 55-plussers: Wat beweegt Montferland?
Om beter inzicht te krijgen hoe het 
met de gezondheid en het beweeg- en 
sportgedrag van de inwoners van 55 
jaar en ouder gaat, laat de gemeente 
Montferland een groot onderzoek uit-
voeren. Alle inwoners van 55 jaar en ou-
der krijgen in de komende periode per 
huishouden een uitnodiging om deel 
te nemen aan het onderzoek ‘Wat be-
weegt Montferland?’. 

‘Wat beweegt Montferland?’ heeft het 
doel om meer inzicht te krijgen in de hui-
dige gezondheid en het beweeg- en sport-
gedrag van inwoners van 55 jaar en ouder 
in Montferland. Samen met inwoners en 
organisaties gaat de gemeente Montfer-
land met de resultaten aan de slag om te 
werken aan een nog gezonder en vitaler 
Montferland.

De invloed van COVID-19 op de gezond-
heid
Het COVID-19 virus is van grote invloed op 
de gezondheid van vooral oudere inwo-
ners. Naast de directe invloed van het virus 
op de gezondheid, is het door de crisis en de 
maatregelen ook een uitdaging om gezond 
te leven. Er zijn minder mogelijkheden voor 
sport en bewegen, groepsactiviteiten, soci-
ale contacten en een zinvolle invulling van 
de dag. Dit leidt mogelijk tot een slechtere 
fysieke en mentale gezondheid. 

Het belang van in beweging blijven
Ruth Mijnen  - wethouder sociaal domein, 
sport en gezondheid - benadrukt het be-
lang van in beweging blijven: ‘Tijdens 
deze coronacrisis is wel gebleken dat ge-
zondheid ons allerhoogste goed is. Ieder-
een heeft de wens om  zo lang mogelijk 
in goede gezondheid van het leven te ge-
nieten. Een goede gezondheid is echter 
geen vanzelfsprekendheid. Het bevordert 
de gezondheid om ook op oudere leeftijd 
in beweging te blijven.’ Mijnen verwijst 

daarbij naar één van de adviezen van de 
Rijksoverheid voor 70-plussers met een 
kwetsbare gezondheid: ‘Het advies voor 
deze doelgroep is om zoveel als mogelijk 
in beweging te blijven door – indien moge-
lijk - regelmatig naar buiten te gaan om te 
wandelen of te fietsen.’ 

Mijnen hoopt dat zo veel mogelijk 55-plus-
sers mee gaan doen aan het onderzoek: ‘Bij 
deze nodig ik iedere inwoner van 55 jaar en 
ouder van harte uit om de vragenlijst in te 
vullen. Dit onderzoek gaat zeer waardevol-
le informatie opleveren. Zo krijgen we op 
gemeentelijk niveau de gezondheid en de 
behoeften van de oudere inwoners beter in 
beeld. Met de resultaten gaan we aan de 
slag om het gezondheid, sport- en bewee-
gaanbod in Montferland verder uit te brei-

den. Ook op oudere leeftijd moet iedereen 
in Montferland namelijk vitaal en gezond 
mee kunnen blijven doen!’ 

Meedoen aan het onderzoek?
Alle inwoners van 55 jaar en ouder krijgen 
in de komende periode per huishouden een 
uitnodiging voor deelname aan het onder-
zoek. Heeft u geen uitnodiging ontvangen 
en wilt u wel meedoen met het onderzoek? 
Ga dan naar www.montferland.info/watbe-
weegtmontferland voor meer informatie over 
het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is mogelijk 
tot en met zondag 27 februari 2022. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 
15 minuten.  Aan het eind van de vragenlijst 
heeft u de mogelijkheid om aan te geven of 

u kans wilt maken op één van de vijf VVV 
cadeaubonnen ter waarde van €100,-.

Vragen en/of meer informatie
Onderzoeksbureau XOET voert het on-
derzoek uit in opdracht van de gemeente 
Montferland. Als u vragen heeft over het 
onderzoek, neemt u dan contact op met 
Laura Jonker van XOET: mail@xoet.nl 

Voor meer informatie over beweegactivi-
teiten voor 55-plussers, neemt u contact 
op met Kevin Steenkamp – beweegmake-
laar bij Welcom – via beweegmakelaar@
welcommail.nl  of 06-82096868  (dins-
dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur) of met Dennis Weijers (beleidsmede-
werker gezonde leefstijl) via d.weijers@
montferland.info of 0316–291327.

Politieke avond Montferland
Raadsavond 13 januari

De eerste raadsavond van het nieuwe 
jaar is op donderdagavond 13 januari. 
De beeld- en oordeelsvormende sessies 
worden digitaal gehouden en er is geen 
raadsvergadering.

Agenda in de digitale raadzaal:
19.00 tot 20.00 uur–  Vragenuur

20.05 tot 20.45 uur – Beeldvormend – 
Sportvoorziening Didam

20.50 tot 21.20 uur – Oordeelsvormend 
– Aanpassing afwegingskader initiatie-
ven grootschalige energieopwekking

Agenda in de digitale kleine zaal:
19.00 tot 19.45 uur – Oordeelsvormend 
– Participatiekader gemeente Montfer-
land 2021

19.50 tot 20.10 uur – Beeldvormend – 
Vaststelling bestemmingsplan ‘Didam, 
Kerkepad 1’

De agenda en vergaderstukken en de 
link naar de live uitzending van de raads-
avond treft u aan op: 
www.montferland.info/gemeenteraad

Aanmelden om in te spreken tijdens een 
beeldvormende sessie kan tot 21.00 uur 
op de dag voorafgaand aan de raads-
avond. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de griffie via: griffie@montferland.
info of telefonisch 0316-291378.

Rondetafelgesprek en beeldvormende sessie 
over visie ’s-Heerenberg-Oost op 15 januari
In februari 2021 heeft de gemeenteraad in-
gestemd met de opdracht aan het college 
om samen met woningcorporatie Plavei 
een integrale visie voor de wijk ’s-Heeren-
berg-Oost op te stellen.

De opdracht luidde als volgt:

“Ontwikkel een inspirerende toekomstvisie 
(ruimtelijk/sociaal-maatschappelijk) voor 
’s-Heerenberg-Oost die in samenwerking 
met de inwoners van de wijk is opgesteld. 
De visie gaat in op de vraagstukken die nu 
en in de nabije toekomst leven ten aanzien 
van leefbaarheid, wonen, werken en vrije 
tijd, en op welke manier deze in onderlin-
ge samenhang een plek kunnen krijgen in 
’s-Heerenberg-Oost.”

De visie is inmiddels tot stand gekomen 
en aan de gemeenteraad aangeboden. De 
gemeenteraad bespreekt de visie op 15 ja-
nuari in het rondetafelgesprek vanaf 10.00 

uur en in een beeldvormende sessie vanaf 
13.00 uur in de Pastoor Galamaschool in 
’s-Heerenberg. 

Voor de bespreking in het rondetafel-
gesprek zijn verschillende tafelgasten 
uitgenodigd. ’s-Middags wordt de beeld-
vormende sessie over de visie ’s-Heeren-
berg-Oost gehouden. Inspreken is mogelijk 
voor anderen dan de tafelgasten van de 
gemeenteraad bij het rondetafelgesprek.

U kunt het rondetafelgesprek en de 
beeldvormende sessie live volgen via:  
www.montferland.info/gemeenteraad

Ook treft u hier de agenda en de vergader-
stukken aan.

Heeft u vragen of wilt u inspreken tijdens de 
beeldvormende sessie? Neemt u dan con-
tact op met de griffie via: griffie@montfer-
land.info of telefonisch 0316-291378.



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Dijksestraat 44d te Didam, 6942 GD; het uitbreiden van 

een schuur (ontvangen 05-01-2022)
-  Emmerikseweg 15 te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het kappen 

van dennenbomen (ontvangen 03-01-2022)
-  Hof van Braamt te Braamt, 7047; het oprichten van 5 le-

vensloopbestendige woningen (ontvangen 06-01-2022)
-  Kastanjelaan 7 te Stokkum, 7039 CE; het realiseren van 

een woning (ontvangen 30-12-2021)
-  Mathaak 2 A te Didam, 6942 LS; het verbouwen van de 

woning (ontvangen 03-01-2022)
-  Oudste Poortstraat 3 te ’s-Heerenberg, 7041 AP; het ver-

vangen van de bestaande garagedeur voor een nieuw ko-
zijn (ontvangen 06-01-2022)

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 22 te Stokkum, 7039 AJ; het 
realiseren van een herbestemming voor de kerk en pasto-
rie (ontvangen 30-12-2021)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Lageweg 6 te Braamt, 7047 CA; het verwijderen van as-

best (verzonden 03-01-2022)
-  Leppestraat 2 te Azewijn, 7045 AD; het slopen van een 

bijgebouw van het dorpshuis en het saneren van asbest 
(verzonden 03-01-2022)

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
-  Oldegoorweg 3a tm 3c te Didam, 6942 PC; het bouwen 

van 3 woningen (verzonden 05-01-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  Kastanjelaan 11 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 

zonnepanelen op de grond (verzonden 05-01-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Zeddamseweg 5 te Braamt, 7047 CW; het realiseren van 

een bijgebouw en vrijstaande overkapping bij de molen 
(verzonden 06-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Laarstraat 3 te Vethuizen, 7046 AC; het verbouwen van 

een schuur (verzonden 05-01-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende alcoholwetvergunning
Naam  : Eethuys Daina
Adres  : Hoofdstraat 2, 6942 AT Didam
Verzonden      : 06-01-2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Voorletters en geslachtsnaam:  F.Th.G. Mulder       
Adres:    Hoge Witteveld 11 
Datum besluit:   20-12-2022

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 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.


