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Zonnepanelen sporthal De Muizenberg in Didam
Onlangs zijn de zonnepanelen op het dak van sporthal De Muizenberg in Didam 
opgeleverd. Wethouder Martin Som met de portefeuille gemeentelijk vastgoed 
was hierbij aanwezig. E2-Energie uit Duiven heeft het project mogen uitvoeren 
en heeft De Muizenberg met maar liefst 470 zonnepanelen voorzien van groene 
stroom. De gemeente Montferland geeft hiermee gehoor aan de ambitie om in 
2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Wat betreft De Muizenberg betekent 
dit dat alle energie die door de sportaccommodatie wordt gebruikt ook allemaal 
duurzaam wordt opgewekt. De zonnepanelen gaan jaarlijks ongeveer 189.000 
kWh stroom opwekken. 

Door het gebruik van zonnepanelen op 
sporthal De Muizenberg is er een CO2 uit-
stoot besparing van ± 89.775 kg per jaar. 
Als de gemeente dit had willen compen-
seren dan waren er 3560 bomen nodig ge-
weest. Door groene en duurzame energie 
op te wekken helpt het mee om broeikas-
gassen zoals CO2 omlaag te brengen. 

In de Brede School Noord in Didam is te-
vens een beeldscherm geplaatst voor de 

leerlingen. Dit beeldscherm geeft aan wat 
er opgewekt is aan groene stroom. Hierop 
kunnen leerlingen zien wat de opbrengst van 
de zonnepanelen doet op de CO2 uitstoot 
versus gereden kilometers van een auto, of 
elektra opgewekt door fossiele brandstoffen. 
De komende jaren blijven we bezig met het 

energieneutraal maken van onze gemeen-
te. Bent u benieuwd hoe u uw woning/ver-
eniging/school kunt verduurzamen? Dan 
kan het Agem Energieloket u helpen met 
passende adviezen en u wijzen op moge-
lijke subsidies en duurzaamheidsleningen.

Gemeentelijke belastingen
Binnenkort worden de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verstuurd. 
Het kan zijn dat u geen papieren versie via de postbode ontvangt. In dat geval 
heeft u zich waarschijnlijk aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn overheid. Dat 
waarderen wij enorm. In de Berichtenbox vindt u dan de digitale aanslag.

Voor het betalen van de aanslag zijn er 
meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
• U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
• Idealbetaling via de betaallink op de 

aanslag;

Wij gaan ervan uit dat de informatie op de 
aanslag juist is. Mocht dit niet het geval 
zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij 
helpen u graag.

Meer informatie over belastingen en het 
betalen van de gemeentelijke belastingen 
vindt u op onze website: www.montfer-
land.info/belastingen-en-betaling .

Heeft u vragen over de gemeentelijke be-
lastingen of betalingen? Belt u ons via 
0316-291 391 (kies 4 (belastingen/WOZ) 
en vervolgens 2 (belastingen en betalin-
gen). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van 
te voren even. Samen zoeken we dan naar 
een oplossing. Dit scheelt eventuele kos-
ten voor juridische hulp. Ook wanneer u 
ervoor kiest om een bedrijf in te schakelen 
dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van 
een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taalt u ongeveer € 12,- per jaar minder 
OZB-belastingen. Bij inschakeling van een 
bureau zijn de minimale kosten € 269,- en 
deze kosten kunnen voor de gemeente op-
lopen tot boven de € 750,-. Dit geld kunnen 
wij als gemeente dan niet inzetten voor 
andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van te voren bellen al 
helemaal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ) vervolgens 1 
(WOZ-waarde). Wij beantwoorden uw vra-
gen graag. 

Berekening WOZ-waarde
Door de sterke stijging van de huizenprijzen 
kan de WOZ-waarde van uw woning een 
sterkere stijging vertonen dan vorig jaar. 
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle wonin-
gen in Nederland op gebruiksoppervlakte 
gewaardeerd worden. In het verleden werd 
er in de meeste gemeenten op inhoud ge-
waardeerd. Op dit moment is in het nieuws 
dat veel gemeenten dit jaar voor het eerst 
op gebruiksoppervlakte waarderen en er 
hierdoor grote waardestijgingen kunnen 
ontstaan. Dit is in de gemeente Montfer-
land niet het geval. De gemeente Mont-
ferland hoorde bij de eerste gemeenten 

die overgestapt zijn op het waarderen op 
gebruiksoppervlakte. Er is voor het belas-
tingjaar 2022 dus hetzelfde systeem toe-
gepast als in 2021. 

Mede door de stijging van de WOZ-waar-
den van woningen, heeft de Gemeente-
raad in november 2021 het tarief voor het 
woningdeel onroerende-zaakbelastingen 
(OZB) naar beneden bijgesteld. Ook als u 
hier meer over wilt weten kunt u ons bellen 
op 0316-291 391 (kies voor belastingen/
WOZ) vervolgens 1 (WOZ-waarde). 

Het cluster belastingen/WOZ is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 
uur. Uiteraard zijn wij ook per e-mail be-
reikbaar via belasting@montferland.info. 
Als u een e-mail stuurt vergeet dan niet uw 
telefoonnummer te vermelden.

Waarderingskamer
De Waarderingskamer is de onafhankelijke 
toezichthouder voor gemeenten. Zij con-
troleren of gemeenten de Wet WOZ goed 
uitvoeren. Jaarlijks voeren zij verschillen-
de onderzoeken uit bij gemeenten, door 
middel van vragenlijsten en inspecties ter 
plaatse. Aan de hand van een rapport be-
paalt de waarderingskamer haar oordeel 
over de gemeente. De gemeente Montfer-
land heeft eind 2021 een compliment ge-
kregen voor de uitvoering van de Wet WOZ 
en is beoordeeld met 5 sterren (Goed). 
Op de website www.waarderingskamer.nl 
vindt u algemene informatie over de Wet 
WOZ. Tevens kunt u hier bekijken hoe de 
Wet WOZ in de gemeente Montferland uit-
gevoerd/beoordeeld wordt.  

Regionalisering  
leerplicht Achterhoek
In de regio Achterhoek werken de ge-
meenten op steeds meer terreinen in-
tensief samen. Sinds 1 januari 2022 is 
uw gemeente op gebied van leerplicht 
ook intensiever gaan samenwerken. 
Waar u in het verleden bij schoolver-
zuim een brief ontving van uw gemeen-
te, zal dit nu niet meer het geval zijn. U 
ontvangt vanaf heden een brief vanuit 
de naam van LerenWerkt. LerenWerkt is 
het team wat zich regionaal bezighoudt 
met leerplicht en voortijdig schoolver-
laten. Voor vragen over leerplicht en 
verzuim kunt u contact opnemen met 
uw gemeente. Voor meer informa-
tie over LerenWerkt kunt u terecht op 
www.lerenwerkt.nu. 

Verkiezingsevenementen
Wilt u weten wanneer er een verkie-
zingsdebat voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2022 wordt gehouden in onze 
gemeente? Of wilt u een verkiezing-
sevenement aanmelden?

Kijk voor meer informatie op 
www.montferland.info/verkiezingseve-
nementen of neem contact op met de 
griffie via griffie@montferland.info / 
0316-291378.



Politieke avond Montferland
Politieke Avond Montferland 3 februari 

Op 3 februari wordt er weer een raads-
avond gehouden in het bestuurscentrum 
Gouden Handen in ’s-Heerenberg. Vanwe-
ge de coronamaatregelen is de publieke 
tribune beperkt opengesteld. 
De raadsavond staat 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 raadzaal vindt het vragenuur plaats 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Agenda sessies in de raadzaal
20.05 uur tot 20.35 uur - Oordeelsvormend 
- Raadsvoorstel Vaststelling bestem-
mingsplan ‘Didam, Kerkepad 1’
Op 12 december 2017 is via een uitgebreide 
Wabo procedure een omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten van een 
woning en het verbreden van een weg aan 
het Kerkepad 1 te Didam. Hiertegen is be-
roep ingesteld bij de rechtbank. De recht-
bank heeft het beroep gegrond verklaard 
en de gemeente opgedragen een nieuw 
besluit te nemen. Met dit bestemmings-
plan wordt daaraan invulling gegeven.

Agenda sessies in de kleine zaal
19.00 uur tot 19.20 uur - Beeldvormend 
- Raadsvoorstel BP herziening Ompertse-

straat 6a te Azewijn
Vanaf 15 november 2018 t/m 26 december 
2018 heeft in ontwerp ter inzage gelegen 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied, her-
ziening Ompertsestraat 6a te Azewijn’. Het 
ontwerp bestemmingsplan zou de vesti-
ging van een (beoogd) grondgebonden 
rosekalverenhouderij met 810 kalveren 
mogelijk moeten maken op een agrarisch 
bouwvlak waar eerder een melkveehoude-
rij was gevestigd. Tegen het plan zijn ziens-
wijzen ingediend. Het bestemmingsplan 
kan nu alsnog gewijzigd worden vastge-
steld door de raad.

19.25 uur tot 20.10 uur - Oordeelsvorming - 
Sportvoorziening Didam
De gemeenteraad heeft 1,5 miljoen be-
schikbaar gesteld voor het realiseren van 
een sportvoorziening. Hiervoor zijn plan-
nen ontwikkeld door Open Club De Nevel-
horst. In fase 1 worden op 3 sportparken 
voorzieningen geplaatst en in fase 2 wordt 
een Skills Garden gerealiseerd. Dit alles 
volgens de ASM-methode. Aan de raad 
wordt voorgesteld toestemming te geven 
voor fase 1 en het restantbedrag beschik-
baar te houden voor de nadere uitwerking 
van fase 2.

20.15 uur tot 20.45 uur - Beeldvormend - 
Raadsvoorstel biodiversiteitsplan
Het biodiversiteitsplan beschrijft op welke 
wijze de gemeente aan de gang gaat met 
het behouden en bevorderen van de bio-
diversiteit in de gemeente. Gekozen is voor 
een aanpak via drie sporen namelijk via 
het ruimtelijk spoor, beheer en onderhoud 
en bewustwording. De raad wordt verzocht 
het biodiversiteitsplan met uitvoeringsa-
genda vast te stellen.

Agenda raadsvergadering vanaf 21.00 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4. Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
 5.1 Visie ’s-Heerenberg Oost
 5.2  Raadsvoorstel vaststelling bestem-

mingsplan ‘’s-Heerenberg, Oude 
Doetinchemseweg 22’

 5.3  Vaststelling bestemmingsplan Het 
Wijdeveld 30 te Kilder

 5.4  Raadsbesluit wensen en bedenkin-
gen deelnemen aan rechtspersonen 
door VNOG en 3e wijziging GR VNOG

 5.5  Kredietvotering aankoop grond en 
bijkomende kosten t.b.v. uitbrei-
dingslocatie woningbouw Beek

 5.6  Kredietvotering aankoop grond en 
bijkomende kosten t.b.v. uitbrei-
dingslocatie woningbouw Beek 2

 5.7  Raadsvoorstel Uitgangspuntennota 
2023 GGD Noord-en Oost Gelderland

 5.8  Raadsvoorstel aanvraag Suppletie-
regeling

 5.9  Raadsvoorstel definitieve VVBG Kol-
lenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6 b te 
Didam

6. Bespreekstukken
 6.1  Participatiekader gemeente Mont-

ferland 2021
 6.2  Aanpassing afwegingskader initia-

tieven grootschalige energieopwek-
king

7. Moties zonder raadsvoorstel
8. 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 

Reminder:
Coronamonitor  
sportverenigingen
Half januari ontvingen alle sport-
verenigingen een persoonlijke uit-
nodiging voor deelname aan de 
Coronamonitor 2022. Achterhoek 
in Beweging, welzijnsorganisatie 
Welcom en de gemeente Montfer-
land zijn benieuwd hoe het op dit 
moment met sportverenigingen 
gaat. Daarom zetten zij weer de Co-
ronamonitor onder sportclubs uit.

Veel sportverenigingen hebben de Co-
ronamonitor 2022 al ingevuld. Echter 
is nog lang niet van iedere sportvereni-
ging een volledig ingevulde vragenlijst 
ontvangen. Het is belangrijk dat zo 
veel mogelijk sportclubs de vragen-
lijst invullen. Met de resultaten van 
de nieuwe monitor gaan we namelijk 
aan de slag om clubs weer te onder-
steunen in deze fase van de COVID-19 
pandemie. 

Het invullen van de Coronamonitor 
2022 is nog mogelijk t/m 6 februari. 
Als een sportvereniging de persoon-
lijke uitnodiging met unieke link voor 
deelname niet ontvangen heeft, neem 
dan contact op met Dennis Weijers: 
d.weijers@montferland.info of 0316-
291327. Kijk voor meer informatie over 
de Coronamonitor voor sportvereni-
gingen op www.montferland.info/
sportcoronamonitor.

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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Beekseweg 101 te Didam, 6942 NX; het plaatsen van zon-

nepanelen op de grond (ontvangen 26-01-2022)
-  Lindestraat 14 te Stokkum, 7039 AW; het vervangen van 

dode en slechte bomen (ontvangen 26-01-2022)
-  Rietdreef 44 te Didam, 6942 RT; het plaatsen van een car-

port (ontvangen 22-01-2022)

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.

Verleende omgevingsvergunning
-  Hengelderweg 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j, 6k en 6l  te 

Didam, 6942; het veranderen van een schuur naar een be-
drijfsverzamelgebouw (verzonden 25-01-2022). Rechts-
middel: bezwaar

-  Oldegoorweg 3a te Didam, 6942 PC; het nieuw bouwen 
van een woning (verzonden 25-01-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 APV / Bijzondere wetten
Aanvragen exploitatievergunning
-Hooglandseweg 6 te Braamt, 7047 CN; het exploiteren 
van een hotel/restaurant (ontvangen 24-01-2022)

Verleende ontheffing op verbod geluidhinder
Activiteit: Gebruik geluidswagen verkiezingscam-
pagne 
Datum:  van 10 tot en met 13 februari 2022.
Locatie:  diverse kernen in Montferland
Verzenddatum:  24 januari 2022
Rechtsmiddel: bezwaar

 Burgerzaken
Verkiezing Gemeenteraad 2022
ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE 
BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDA-
TENLIJSTEN EN NUMMERING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 
woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de le-
den van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 
2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 fe-
bruari 2022 om 10:00, in de zittingsruimte bestuurskamer 
Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK te Didam in een 
openbare zitting zal beslissen over

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandida-

ten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aandui-

ding van een politieke groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats: Didam
Datum: maandag 24 januari 2022
De voorzitter voornoemd: H.H. de Vries

Digitale zitting volgen
Bovenstaande zitting is digitaal te volgen via YouTube. De 
link hiervoor vindt u 4 februari op onze website www.mont-
ferland.info/verkiezingen.

Documenten van de kandidaatstelling
De documenten van de kandidaatstelling zijn vanaf 2 fe-
bruari te vinden op www.montferland.info/verkiezingen. 

Vooraf bezwaar maken
Wilt u vooraf bezwaar maken? Dan kunt u dit tot en met 3 
februari kenbaar maken via het bezwaarformulier. U vindt 
dit formulier op www.montferland.info/verkiezingen. Als 
bezwaarmaker ontvangt u een link, om uw bezwaar tijdens 
de zitting op 4 februari toe te lichten.

Bezwaar maken tijdens de zitting
Het is ook mogelijk om tijdens de zitting op 4 februari be-
zwaar te maken. U kunt dit bezwaar die dag telefonisch in-
dienen via 0316-291391. Als bezwaarmaker ontvangt u een 
link, om uw bezwaar tijdens de zitting toe te lichten. Het is 
daarnaast ook mogelijk om uw bezwaar fysiek tijdens de 
zitting kenbaar te maken. U kunt zich hiervoor melden bij 
de receptie van het gemeentehuis.



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.


