
Diamant voor Theo en Suus Albada  
Jelgersma - Beuker uit Didam

Vorige week zocht burgemeester Harry 
de Vries het echtpaar thuis op om hen te 
feliciteren met deze prachtige mijlpaal. 
Het bruidspaar, geboren in Friesland, kent 
elkaar al van kinds af aan. Echter op de 
schaatsbaan sprong de vonk over en volg-
de er samen een lang en gelukkig leven. De 
bruidegom is voor veel Didammers een be-
kende! In de jaren 1970-2000 heeft hij als 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, in de 
toenmalige gemeente Didam, maar liefst 
1150 bruidsparen in de echt verbonden. 
Ook was hij 48 jaren organist bij de ver-

schillende kerkdiensten in en rondom Di-
dam. De bruid heeft de zorg voor het gezin, 
kinderen en kleinkinderen altijd met veel 
liefde op zich genomen. Ze kijken positief 
terug op hun leven samen en hun leven in 
Didam. Beiden hebben gezongen in diver-
se zangkoren en Suus ging maar liefst 23 
jaar achtereen naar yoga. Trots vertellen ze 
over hun kinderen en kleinkinderen maar 
natuurlijk ook over de vier generaties in de 
familie Albada Jelgersma; Theo, Sybrand, 
Dyon en Michael! Nogmaals van harte ge-
feliciteerd met deze prachtige mijlpaal!
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Een bijzondere zaterdag

Zaterdag 15 januari ligt alweer anderhal-
ve week achter ons, maar omdat het zo’n 
bijzondere dag was, kom ik er nu graag op 
terug. Die dag stonden twee onderwerpen 
centraal: ’s-Heerenberg-Oost en de pro-
testactie van de horeca. Ik heb mogen er-
varen hoe prettig en goed er binnen onze 
gemeente is samen te werken. 

Laat ik met het onderwerp ’s-Heeren-
berg-Oost beginnen. Op die zaterdag had-
den we in de ochtend een beeldvormende 
sessie van de gemeenteraad. Zo’n bijeen-
komst heeft voor de gemeenteraad als 
doel informatie te verzamelen over een 
thema dat over niet al te lange tijd voor 
behandeling op de raadsagenda staat. 
Voor het eerst maakte ik in Montferland 
zo’n beeldvormende sessie mee op loca-
tie. In de gymzaal van de Pastoor Gala-
maschool was een mooie groep mensen 
bijeengekomen - vanzelfsprekend met 
inachtneming van de coronaregels.

Ze waren er allemaal vanuit een andere 
achtergrond en met hun eigen verhaal en 
eigen inbreng. Veel mensen uit deze groep 
doen al een jaar mee in allerlei sessies en 
zijn samen tot een plan gekomen waarin 
de wijk een enorme opknapbeurt krijgt. 

Ik was blij verrast! Wijkbewoners deelden 
hun verhaal, waarin ook hun zorgen door-
klonken, organisaties als woningcorpora-
tie Plavei en welzijnsorganisatie Welcom 
en een ambtelijk team ter ondersteuning 
van de wethouder presenteerden het plan 
aan de gemeenteraad. Het plan waaraan 
in al die voorgaande sessies gebouwd was 
samen met de mensen uit de wijk. En de 
leden van de gemeenteraad luisterden, 
stelden hun vragen en lieten zich volop 
informeren om zich een beeld te vormen 
over datgene waarover ze binnenkort een 
besluit moeten nemen.

Het was een heel mooie en bijzondere 
bijeenkomst. Ik zag politiek zoals politiek 
hoort te zijn: begin met luisteren naar de 
mensen om wie het gaat, bouw samen 
een plan, stel de vragen waar het om gaat 
en wees vooral ‘gemeenteraad’ oftewel 
volksvertegenwoordiging, temidden van 
de mensen in de samenleving van Mont-
ferland.

Na die bijeenkomst heb ik een rondje ge-
maakt langs horecazaken die meededen 
aan een protestactie. Met die protestactie 
vroegen ze aandacht voor hun situatie. Ze 
mochten nog steeds niet open en hadden 
echt te lijden onder de lockdown. (Hope-
lijk is de situatie op het moment dat u dit 
leest, veranderd en mogen ze wel open.)

Uit protest hadden ze hun zaak die zater-
dag wel even geopend. Ik heb toestem-
ming gegeven voor deze demonstratie 
omdat er echt iets moet gebeuren voor 
deze sector. Ik snap dat handhaven van 
regels een belangrijk deel van mijn werk 
is en ik sta daar ook voor. Maar ik wil ook 
jullie burgervader zijn, die begrijpt dat er 
soms ruimte moet zijn voor protest. Dat 
was op die zaterdag het geval. Ik heb het 
ook aangedurfd omdat er met onze on-
dernemers afspraken te maken zijn. Ze 
hebben zich gehouden aan de coronaba-
sisregels en ze hebben hun stem kunnen 
laten horen. Ik zag heel veel enthousiaste 
horecamensen en vooral heel blije inwo-
ners, omdat het weer even allemaal kon.
 
Terwijl ik dit schrijf duim ik, met onderne-
mers in horeca en cultuursector en ook 
vast heel veel inwoners, dat het met de 
coronapandemie de goede kant opgaat. 
Het zal nog spannend worden, maar ik 
hoop dat op 25 januari er ook voor hore-
ca en cultuursector ruimte komt. Ook die 
sectoren zijn cruciaal voor onze samenle-
ving! 

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER



Bewonersbijeenkomst Toekomstplan Stroombroek

De gemeente Montferland heeft eind 2020 nieuw beleid voor recreatie en toeris-
me vastgesteld. In dit beleid is het recreatiegebied Stroombroek aangewezen als 
één van de drie toeristische pijlers van Montferland. Om de potentie van het ge-
bied optimaal te benutten, wil de gemeente een toekomstplan opstellen. Advies-
bureau Bureau Buiten helpt ons daarbij. 

Daarbij zijn wij natuurlijk ook benieuwd 
wat u als omwonende van belang vindt 

voor het gebied. Om deze reden organise-
ren wij een bewonersbijeenkomst, waarbij 

we met u in gesprek gaan over uw wensen 
voor het gebied of eventuele zorgen die er 
leven. U bent van harte uitgenodigd!

Datum:  dinsdag 1 februari 2022
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie:  digitaal, via Zoom (de link hier-
voor ontvangt u na inschrijving)

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeen-
komst? Meld u zich dan uiterlijk 26 ja-
nuari 2022 aan via het inschrijfformulier 
op www.montferland.info/stroombroek. 
Na inschrijving ontvangt u de Zoom-link, 
waarmee u kunt deelnemen aan de bijeen-
komst. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 8a te Didam, 6942 AG; het wijzigen van 

de functie en het verbouwen van een drukkerij (ontvan-
gen 17-01-2022)

-  de Plataan 165 te Didam, 6942 TW; het plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen 17-01-2022)

-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van een 
nieuw toiletgebouw Julianaboom Stroombroek (ontvan-
gen 17-01-2022)

-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van een 
nieuw toiletgebouw Rozenpas Stroombroek (ontvangen 
17-01-2022)

-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE; het bouwen van een 
nieuw toiletgebouw Botterham Stroombroek (ontvangen 
17-01-2022)

-  Manhorstweg 8 te Didam, 6941 RK; het splitsen van de 
woning (ontvangen 13-01-2022)

-  Oude Doetinchemseweg 136 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 
het plaatsen van een tuinhuis en een schutting (ontvan-
gen 18-01-2022)

-  Rozenkampsweg 33 te Stokkum, 7039 AC; het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorkant van de woning (ont-
vangen 19-01-2022)

-  Slink 17 te Azewijn, 7045 BM; het bouwen van een schuur 
met lounge gedeelte (ontvangen 18-01-2022)

-  Zeddamseweg 38 te ’s-Heerenberg, 7041 CR; het realise-
ren van twee appartementen (ontvangen 17-01-2022)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Irisstraat 2 te Didam, 6942 WS; het slopen van een mid-

denspanningsruimte en verwijderen van asbest (verzon-
den 18-01-2022)

Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Aalsbergen 3 te Didam, 6942 SE; het plaatsen van een re-

clamebord aan de gevel (verzonden 19-01-2022). Rechts-
middel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  De Driekoningen 20 te ’s-Heerenberg, 7041 HZ; het realise-

ren van een uitbouw (verzonden 13-01-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Grensstraat 2b-1 t/m 2b-19 en 2c-1 t/m 2c-24  te ’s-Hee-

renberg, 7041 GZ; het oprichten van een bedrijfsverzamel-
gebouw (verzonden 17-01-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Meursweg 1c te Didam, 6942; het oprichten van een wo-
ning (verzonden 20-01-2022) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Spoelweg 4 te Loerbeek, 7036 AL; het oprichten van een 

loods/garage (verzonden 14-01-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

 Milieu
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage 
ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerkvoor-
schriften voor de Weteringstraat 1 te ’s-Heerenberg, 7041 
GW.

Het betreft een besluit opleggen maatwerkvoorschrift voor 
het onderwerp geluid.
(verzonden 19 januari 2022)

Inzagetermijn: 6 weken

Rechtsmiddel: Bezwaar: naar het college van burgemees-
ter en wethouders van Montferland, postbus 47, 6940 BA, 
Didam.
Verzoek om een voorlopige voorziening: bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 APV / Bijzondere wetten
Aanvragen exploitatievergunning
 
Hartjensstraat 7 te Azewijn, 7045 AH; het exploiteren van 
een camping (ontvangen 20-01-2022)

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.


