
Reageer op het Groenbeleidsplan – 
Waardering voor groen!
Ter visie voor inwoners

Het afgelopen jaar werkte de gemeente Montferland hard aan een nieuw groenbe-
leidsplan voor het openbaar groen. Het opstellen hiervan had niet gekund zonder 
de vele input die inwoners in de zomer van 2020 gaven via een digitale enquête. 
674 inwoners lieten via de enquête weten wat ze van het huidige openbaar groen 
vinden en welke wensen zij hiervoor hebben voor de toekomst. De enquêteresul-
taten zijn aan alle deelnemers teruggekoppeld en in het najaar van 2020 aan de 
politieke fracties gepresenteerd. 

Esthetiek
De enquêteresultaten hebben geleid tot 
het toevoegen van een vierde thema aan 
het groenbeleidsplan. Aanvankelijk wer-
den de thema’s Gezondheid, Biodiversiteit 
en Klimaat uitgewerkt in het plan. Maar 
de input van de inwoners liet zich samen-
vatten tot een nieuw thema: Esthetiek. 
Inwoners spraken namelijk veel over de 
aantrekkelijkheid, schoonheid, uitstraling 
en sfeer van het openbaar groen; de esthe-
tische kant van het groen. 

Waardering voor groen
De participatie van inwoners via een digi-
tale enquête had dus flinke invloed op het 
opstellen van het nieuwe groenbeleids-
plan, dat de passende titel ‘waardering 
voor groen’ heeft meegekregen. 

Reageer!
Uw mening is belangrijk! Wij horen graag 
wat u van het eindresultaat vindt en of 
het nieuwe groenbeleidsplan op draagvlak 
kan rekenen. Daarom kunt u via een digita-

le enquête uw reactie geven op het stuk. 
Scan de QR-code of ga naar montferland.
info/groenbeleidsplan voor het groenbe-
leidsplan en de enquête. Reageren kan tot 
1 februari. 

Met deze ter visielegging rondt de ge-
meente daarmee het opstellen van het 
groenbeleidsplan af, waarna het college 
van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad zich buigen over het plan 
ter vaststelling.
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Roos Siebelink uit ’s-Heerenberg is de  
eerste baby van Montferland in 2022! 

Vorige week bezocht burgemeester 
Harry de Vries het gezin Siebelink om 
hen te feliciteren met Roos, de eerst 
geboren inwoner van Montferland in 
2022. Roos werd geboren op 2 januari 
in het ziekenhuis in Apeldoorn. Aan de 
prachtig roze versierde voortuin was 
direct te zien waar de burgemeester 
moest zijn. 

Moeder Melissa, papa Rick, broer Mees en 
dochter Roos maken het prima. Een prach-
tig gezin! Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie Roos en alle ge-
luk van de wereld toegewenst!

QR code graag als los 
bestand aanleveren



Oproep voor sportclubs: deelname coronamonitor

De sport is de afgelopen periode weer verder op slot gegaan door de aangescherp-
te coronamaatregelen. De lockdown heeft wederom een groot beroep gedaan op 
de veerkracht en creativiteit van sportclubs. Achterhoek in Beweging, welzijnsor-
ganisatie Welcom en de gemeente Montferland zijn benieuwd hoe het op dit mo-
ment met de sport gaat. Daarom zetten zij weer de Coronamonitor onder sport-
clubs uit. 

De resultaten van de Coronamonitor ge-
ven inzicht hoe de sportverenigingen er in 
Montferland op dit moment voor staan. De 
monitor is al twee keer eerder uitgezet, na-
melijk in april 2020 en in maart 2021. Met 
de resultaten van de nieuwe monitor gaan 
welzijnsinstelling Welcom, Achterhoek in 
Beweging en de gemeente Montferland 
aan de slag om clubs te ondersteunen om 
ook deze periode weer door te komen. 

Persoonlijke uitnodiging voor deelname
Alle contactpersonen van Montferlandse 
sportclubs hebben begin deze week een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen met 
een unieke link voor deelname aan de co-
ronamonitor. 

Het verzoek is om per club de vragenlijst 
één keer in te vullen. Het is mogelijk om 
de vragenlijst op te starten en vervolgens 
op een later moment door een andere per-
soon af te laten ronden. Dat maakt het 

bijvoorbeeld voor de penningmeester mo-
gelijk om de financiële vragen op een ander 
moment in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt maxi-
maal 10 minuten en is mogelijk tot en met 
maandag 31 januari. Onder alle volledig in-
gevulde vragenlijsten verloten we één keer 
een jaarabonnement op het vakblad voor 
verenigingsbestuurders: SPORT Bestuur 
en Management (t.w.v. € 130,-).

Eerdere resultaten Coronamonitor
In maart 2021 en april 2020 is er ook een 
Coronamonitor geweest onder sportclubs. 
Uit de resultaten bleek dat de Montfer-
landse clubs veel veerkracht tonen om 
deze coronacrisis door te komen. 

Bij peiling in maart 2021 schatten clubbe-
stuurders het voortbestaan van de club 
aanzienlijk positiever in dan een eerdere 
peiling vlak aan het begin van de corona-
crisis. In april 2020 maakte nog 25% van 
de bestuurders zich zorgen over het voort-
bestaan van de club. Bij de tweede monitor 
in maart 2021 was dat aantal gedaald naar 
10%.

De leden bleven over het algemeen hun 
club ook trouw. Het gemiddelde leden-
aantal van alle Montferlandse sportclubs 
daalde licht van gemiddeld 234 leden per 
club in 2020 naar gemiddeld 231 leden in 
2021. 

Ook financieel bleven clubs relatief goed 
overeind. Uit de Coronamonitor bleek na-
melijk dat driekwart van de clubs in 2020 
geen tekort had op de jaarrekening. In 
maart 2021 verwachtte wel 45% van de 
bestuurders een tekort te gaan krijgen op 
de jaarrekening van 2021. Het verwachtte 
gemiddelde tekort per club was op dat mo-
ment €300,-.

Opvallend was dat Montferlandse sport-
clubs goed de weg wisten te vinden naar 
de (landelijke) financiële ondersteunings-
maatregelen. Zo maakte 85% van de clubs 
gebruik van één van de ondersteunings-
maatregelen. Het gemiddelde in de Ach-
terhoek lag veel lager, want daar maakte 
maar 55% van de clubs gebruik van finan-
ciële steunmaatregelen. 

Meer informatie over de coronamonitor 
of uitnodiging niet ontvangen?
Wil je meer informatie over de coronamo-
nitor voor sportclubs? Of heeft jullie club 
de persoonlijke uitnodiging voor deelna-
me niet ontvangen? Neem dan contact op 
met Dennis Weijers, beleidsmedewerker 
gezonde leefstijl: d.weijers@montferland.
info of 0316-291327. 

Hulp of advies nodig?
Achterhoek in Beweging, welzijnsinstelling 
Welcom en de gemeente Montferland pro-
beren clubs zo goed mogelijk deze coron-
acrisis door te helpen. Dat doen we onder 
andere door het informeren over actuele 
coronamaatregelen, financiële (landelij-
ke) steunpakketten en ook via individueel 
advies. 

Heb je behoefte aan individueel advies? 
Guido Groendijk - verenigingsondersteu-
ner bij Welcom - ondersteunt individuele 
vragen graag met raad en daad. Neem 
contact met hem op via: g.groenendijk@
welcommail.nl of 06-23237100.

Voor vragen over de coronamaatregelen 
en financiële (landelijke) steunpakketten, 
neem contact op met Toon Masselink - be-
leidsmedewerker sport - bij de gemeente 
Montferland t.masselink@montferland.
info of 0316-291585.

Sociale Raad Montferland zoekt nieuwe leden!
Bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een bijdrage leveren aan het beleid 
voor inwoners? Lees dan snel verder!

In verband met het bereiken van de maxi-
male zittingstermijn van een aantal leden 
zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de 
Sociale Raad Montferland ingaande medio 
mei 2022. 

Wat is de Sociale Raad Montferland? 
Deze raad is een schakel tussen de inwo-
ners en de gemeente met puur een advi-
serende rol richting het college van burge-
meester en wethouders over het Sociaal 
Domein. Kijk voor meer informatie over 
deze raad op de site www.montferland.
info/sociale-raad 

De raad bestaat uit 9 leden en een onafhan-
kelijk voorzitter. Ongeveer 10 keer per jaar 
wordt er vergaderd en hier ontvang je een 
kleine vergoeding voor. Er is geen verant-
woordelijkheid om het beleid zoals besloten 
is te volgen, te monitoren of te controleren. 

Wat gaat u doen als lid? 
Samen met de andere leden adviseert u 
het college van burgemeester en wethou-
ders gevraagd en ongevraagd over zaken 
binnen de Participatiewet, de Jeugdwet en 
de WMO. 

U denkt mee en adviseert en krijgt in deze 
functie de kans om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van onderwerpen binnen 
het Sociaal Domein in Montferland. 

U bent, samen met de andere leden, in staat 
om signalen en opmerkingen van inwoners 
op te pikken. Tijdens vergaderingen worden 
deze items gezamenlijk besproken en ver-
taald naar een advies richting het college.  

In deze maatschappelijk betrokken func-
tie komt u in aanraking met thema’s als 
armoede, ouderen, vergrijzing, jongeren, 

schulden, eenzaamheid en participatie 
binnen onze gemeente.  

Wie zoeken wij? 
U heeft kennis en/of ervaring met 1 of meer 
gebieden van het Sociaal Domein en met 
het analyseren van beleidsstukken. Door 
integraal te denken bent u in staat om een 
duidelijk advies op te stellen vanuit het 
perspectief van de inwoners. 
Als lid van de Sociale Raad is het verder 
van belang dat u:
• Geen functie heeft in de politiek van 

Montferland;
• Niet werkzaam bent bij onze gemeente;
• Onafhankelijk bent;
• Integer en discreet met vertrouwelijke 

informatie omgaat;
• Woonachtig bent in de gemeente Mont-

ferland

Kortom, gaat u een bijdrage leveren om het 
beleid en uitvoering van de gemeente voor 
inwoners te optimaliseren? Reageer dan snel!

Onze organisatie 
Met ongeveer 330 medewerkers, verdeeld 
over 8 afdelingen, werken we aan een pret-
tige en veilige leefomgeving voor onze ruim 
36.000 inwoners. 

Informatie  
Voor meer informatie over de functie kun 
je contact opnemen met Annet Banus, 
ambtelijk contactpersoon Sociale Raad via 
0316-291 598 of a.banus@montferland.
info of Bart Jan Krouwel, voorzitter Sociale 
Raad via 06-5335 5939 of bartjankrou-
wel@gmail.com 

Solliciteren? 
Wij ontvangen je motivatie met cv graag 
via het mailadres gemeente@montfer-
land.info ter attentie Annet Banus. Je kunt 
reageren tot en met 11 februari 2022.  De 
gesprekken zullen plaatsvinden in week 8.



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Doetinchemseweg 2-4 te Loerbeek, 7036 AA; het verduur-

zamen en opknappen van het motorhuisje (ontvangen 
08-01-2022)

-  Heuvelwijk 6 te Braamt, 7047 CC; het plaatsen van zonne-
panelen op de grond (ontvangen 12-01-2022)

-  Kastanjelaan 11 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 
zonnepanelen op de grond (ontvangen 07-01-2022)

-  Kilderseweg 1 te Zeddam, 7038 BW; het plaatsen van 5 
dakkapellen (ontvangen 07-01-2022)

-  Nieuwe Meursweg 37 te Didam, 6942 RA; het plaatsen 
van dakkapellen (ontvangen 11-01-2022)

-  Talmastraat 7 te Didam, 6941 CC; het plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen 06-01-2022)

-  Terborgseweg 30 te Azewijn, 7045 AL; het verplaatsen 
van de toegangsweg voor kleitransport en kappen van 2 
bomen (ontvangen 11-01-2022)

-  Zandweg 1 te Didam, 6942 JE; het realiseren van een wo-
ning (ontvangen 11-01-2022)

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
-  Garstestuk 23 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het vergroten 

van de garage (verzonden 11-01-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Hogenendseweg 1 a te Didam, 6942 DS; het verbou-

wen van de huisartsenpraktijk (verzonden 13-01-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Mathaak 2 A te Didam, 6942 LS; het gedeeltelijk vervan-
gen en vergroten van de aanbouw aan de woning (verzon-
den 13-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Transportweg 4  te ’s-Heerenberg, 6941; het oprichten van 

een distributiecentrum (verzonden 13-01-2022) Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide proce-
dure
-  Schoolstraat 4, 4a, 4b, 6, en 6a te Didam, 6942 AK; het 

oprichten van 5 geschakelde woningen (verzonden 12-01-
2022). Rechtsmiddel: beroep

Verleende omgevingsvergunning
-  Kardinaal de Jonglaan 25 te Didam, 6952 DB; het reali-

seren van een dakverhoging met dakkapel (verzonden  
07-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kardinaal de Jonglaan 27 te Didam, 6942 DB; het reali-
seren van een dakverhoging met dakkapel (verzonden  
07-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 11 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 
zonnepanelen op de grond (verzonden 13-01-2022) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lageweg 6 te Braamt, 7047 CA; het isoleren van het dak 
(verzonden 11-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Molenweg 1a, 1b, 1c, 1d en 1e te Kilder, 7035 CL; het bouwen 
van 5 patiowoningen (verzonden 13-01-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging gemeen-
telijk monument.
-  Kerk Loil – Wehlseweg 36 te Didam: plaatsen van een 

mobiele paneelwand (scheidingswand) in de kerk en het 
realiseren van een nieuwe buitendeur in de gevel. (Verzon-
den: 11 januari 2022). Rechtsmiddel: Bezwaar

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

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
voor de ‘s-Heerenbergseweg 2 te Stokkum, 7039 CP.

De melding betreft het aanpassen van de toiletten en ver-
groting van het magazijn.

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 be-
paalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer be-
kend dat de volgende melding is ingediend op grond van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
voor de Spoelweg 4 te Loerbeek, 7036 AL.

De melding betreft het bouwen van een werktuigenberging 
ten behoeve van de opslag van houtsnippers, vaste mest 
en stro.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 Burgerzaken
Verkiezing Gemeenteraad 2022
 
KANDIDAATSTELLING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de raad van de gemeente Montfer-
land maakt het volgende bekend:
 
1.  Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling 

voor de verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Montferland plaatshebben.

2.  Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het 
adres Bergvredestraat 10, bij het daar gevestigde cen-
traal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kan-
didaten (model H 1) worden ingeleverd.

3.  De benodigde formulieren voor:
• de lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de kandidaten 

met hun kandidaatstelling (model H 9);
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding 

van de politieke groepering boven een kandidatenlijst 
(model H 3-1);

• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, ge-
vormd door samenvoeging van de aanduidingen van 
politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven 
een kandidatenlijst. (model H 3-2) en

• de verklaringen van ondersteuning van een kandida-
tenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kan-
didaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor 
de kiezers verkrijgbaar.

4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 
€ 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden be-
taald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnum-
mer  ten name van Montferland, tenzij bij de laatstge-
houden verkiezing van de gemeenteraad een of meer 
zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden 
ter gemeentesecretarie verstrekt door:
 
Afdeling Publiekszaken
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam.

Plaats: Didam
Datum: dinsdag 11 januari 2022

De voorzitter voornoemd,
 
H.H. de Vries

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.


