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Van Schutters Koningspaar in Dichteren tot 
ruim zestig jaar later Diamanten bruidspaar 
in ‘s-Heerenberg! 

Jan en Thea Berendsen - Van Wessel vier-
den onlangs hun 60-jarig huwelijksjubile-
um. De bruidegom werd geboren in Dich-

teren en de bruid in Stokkum. Tijdens het 
dansen op de kermis in Stokkum sloeg de 
vonk over. Een lang en gelukkig huwelijk 
volgde. Samen kregen zij 3 dochters, 1 zoon 
en 4 kleinkinderen. Meneer was druk met 
zijn werk en was ontzettend betrokken bij 
het verenigingsleven waarbij hij toch het 
meest trots is op zijn 50-jarig lidmaat-
schap als koorzanger. Mevrouw heeft de 
zorg op zich genomen voor het gezin en 
hielp haar man met hand- en spandien-
sten bij de werkzaamheden voor al het ver-
enigingswerk. Als haar grote hobby noemt 
ze toch echt het naaien van kleding voor 
velen. Ondanks haar aflatende gezondheid 
redden zij zich samen, met wat hulp van de 
kinderen, nog prima!

Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze 
mooie mijlpaal!

Gemeentelijke belastingen
Op 8 februari 2022 zijn de aanslagen 
voor de gemeentelijke belastingen ver-
stuurd. Het kan zijn dat u geen ‘papie-
ren’ versie via de postbode ontvangt. 
In dat geval heeft u zich waarschijn-
lijk 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 an-
dere 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.

Hoorzitting Adviescommissie bezwaar-
schriften donderdag 17 februari 2022
Het volgende bezwaarschriften worden 
behandeld door de Adviescommissie be-
zwaarschriften in een hoorzitting in het 
gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Di-
dam:
18.00 uur:  Het bezwaarschrift gericht op 

een afwijzing van een hand-
havingsverzoek met betrek-
king tot mest op het perceel 
Koningsstraat 13 te Zeddam.

18.45 uur:  De bezwaarschriften, gericht 
tegen de omgevingsvergun-
ning, activiteit kap, voor het 

vellen van een eik, gesitueerd 
aan de Slink te Azewijn, achter 
de woningen met huisnum-
mers 19/21 in het gemeente-
plantsoen, onder oplegging 
van een herplantplicht.

Deze hoorzitting is openbaar, voor zover 
coronamaatregelen dit toelaten. Voor 
nadere informatie kunt u contact opne-
men met het secretariaat van de advies-
commissie bezwaarschriften tel. (0316) 
291 315.



Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing Montferland
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Montferland; 
gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 16 mrt. 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

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 vragen 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 woningen in Nederland op gebruiksoppervlakte gewaardeerd
worden. In het verleden werd er in de meeste gemeenten op inhoud gewaardeerd. 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 Montferland niet het geval.
De gemeente Montferland hoorde bij de eerste gemeenten die overgestapt zijn op het waarderen
op gebruiksoppervlakte. Er is voor het belastingjaar 2022 dus hetzelfde systeem toegepast als in
2021.

Mede door de stijging van de WOZ-waarden van woningen, heeft de Gemeenteraad 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 bereikbaar via belasting@montferland.info. Als u een e-mail stuurt vergeet
dan niet uw telefoonnummer te vermelden.

Hoorzitting Adviescommissie bezwaarschriften donderdag 17 februari
2022
Het volgende bezwaarschriften worden behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften in
een hoorzitting in het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam:
18.00 uur: Het bezwaarschrift gericht op een afwijzing van een handhavingsverzoek met

betrekking tot mest op het perceel Koningsstraat 13 te Zeddam.
18.45 uur: De bezwaarschriften, gericht tegen de omgevingsvergunning, activiteit kap, voor

het vellen van een eik, gesitueerd aan de Slink te Azewijn, achter de woningen met
huisnummers 19/21 in het gemeenteplantsoen, onder oplegging van een
herplantplicht.

Deze hoorzitting is openbaar, voor zover coronamaatregelen dit toelaten. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften tel. (0316)
291 315.

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing Montferland

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Montferland;

gelet op artikel I 17 van de Kieswet;

maakt bekend dat voor de op 16 mrt. 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn
ingeleverd:

Lijst 1 CDA

Nr Naam Woonplaats
1 Looman, K.F.T. (Karlijn) (v) Didam
2 Teunissen, J.A.M. (John) (m) 's-Heerenberg
3 Polman, C.G.H. (Chiel) (m) Didam
4 van Leeuwen, O.G. (Oscar) (m) Braamt
5 Balduk, M.D.W. (Merel) (v) Didam
6 Menting, J.W.G. (Jurge) (m) Zeddam
7 de Reus - Weeting, J.J.G. (Janine) (v) Didam
8 Heebing, J.G. (Jur) (m) Beek
9 Peters, M.J.W. (Martijn) (m) Didam
10 Bolder, T.J.C. (Theo) (m) Azewijn
11 Berendsen, M. (Max) (m) Didam
12 Bosman, A.F.C. (Aschwin) (m) 's-Heerenberg
13 Bolder, J.G.G. (Jan) (m) Didam
14 Polman, F.H.W. (Frenk) (m) Didam
15 Reuling, A.H.M. (Ab) (m) Didam
16 Pieper-Hagen, P. (Plonia) (v) 's-Heerenberg
17 Schuurman, M.A.E. (Marcel) (m) 's-Heerenberg
18 Balduk, D.D. (Diede) (v) Didam
19 Stein, J.B.A.M. (Hans) (m) 's-Heerenberg
20 Berendsen, M.H.C.T. (Marcel) (m) Kilder
21 Gerritsen, W.J.A. (Walter) (m) Beek
22 Peters, P.J.J.M. (Paul) (m) 's-Heerenberg

Lijst 2 Lokaal Belang Montferland (LBM)

Nr Naam Woonplaats
1 van Schriek, J.H.E. (John) (m) Stokkum
2 Derksen - Geuijen, J.A.M (Jeanette) (v) Stokkum
3 Peters, H.F.B. (Henk) (m) Didam
4 Böhmer, J.M. (Sjaak sr) (m) 's-Heerenberg
5 Sinderdinck, W.G.H. (Wim) (m) Didam
6 Polman, G.R.W. (Roy) (m) Didam
7 Witt - Gerritsen, E.A.W. (Ellen) (v) 's-Heerenberg
8 Hoeben, J.T.W. (Johan) (m) Didam
9 Böhmer, J.J.H. (Sjaak jr) (m) 's-Heerenberg
10 Evers, R.W.T.A. (Ronny) (m) Didam
11 Böhmer - Meijer, G.A.M. (Geerdy) (v) 's-Heerenberg
12 van der Kleij, J. (Johan) (m) 's-Heerenberg
13 van Halteren, J.H.M. (Jan) (m) 's-Heerenberg

Lijst 3 Lijst Groot Montferland

Nr Naam Woonplaats
1 Groote, H.J. (Henk) (m) 's-Heerenberg
2 Wassing, H.J. (Erik) (m) Azewijn
3 van Oosterom, B.I. (Boris) (m) Didam
4 Laurense - Weidema, J.M. (Jenneke) (v) Didam
5 Bosveld, S. (Susie) (v) Didam
6 Jansen, H.N.M. (Harald) (m) 's-Heerenberg
7 Hieltjes, M.J.A. (Miranda) (v) Azewijn
8 Peters, R.H.J. (Remco) (m) Beek
9 Zweers - de Beer, L.M.C. (Louise) (v) 's-Heerenberg
10 Gerritsen, J.G. (Joost) (m) 's-Heerenberg
11 Lukassen - Ebbing, H.M. (Heidy) (v) Didam
12 Hendriksen, W.G.M. (Wim) (m) 's-Heerenberg
13 Fränzel, M.A.H. (Michèle) (v) Didam
14 van der Werff, G.J.M. (Geert) (m) 's-Heerenberg
15 Wenting, A.J.H. (Teun) (m) Didam
16 van Oosterom, F.J. (Femke) (v) Didam
17 Wijnands - Esman, W.M. (Marijke) (v) Stokkum
18 Koerntjes, B.J.W. (Bennie) (m) Didam
19 Jolink, E.T.M. (Erwin) (m) 's-Heerenberg
20 Nova - Sloot, A.B.M.G. (Tiny) (v) Didam
21 Maandag, C.S.M. (Corry) (v) 's-Heerenberg
22 Westerhof, L.E.B.M. (Leon) (m) 's-Heerenberg
23 Jansen - Reessink, J.B. (Ans) (v) 's-Heerenberg
24 van Westerop, L.H.L (Elbert) (m) 's-Heerenberg
25 Lambertz, K.M.J. (Kurt) (m) Azewijn
26 Hageman - Nibbeling, W.M.H. (Willeke) (v) Didam
27 Lukkezen, A.J.M. (Ton) (m) 's-Heerenberg
28 Geers, R.G.J.M. (Remy) (m) 's-Heerenberg
29 Bernasco, R.O. (Richard) (m) 's-Heerenberg

Lijst 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Nr Naam Woonplaats
1 Wolsing, I.T.J.M. (Ingrid) (v) Beek
2 Rutting-Baars, E.T.J.M. (Els) (v) Braamt
3 Peters, D.T.A.M. (Diane) (v) Didam
4 van Moll, J. (Justin) (m) 's-Heerenberg
5 Ewald, P.A.M. (Paul) (m) Didam
6 Wessels, J.D. (Jorden) (m) Didam
7 Thijssen-Elshof, H.A.M. (Rikie) (v) 's-Heerenberg
8 Hofstee-Timmerman, M.E. (Elisabeth) (v) Stokkum
9 van Kranenburg-Cribbelier, J.C. (Joke) (v) Zeddam
10 Burgers-Krus, H.J.G. (Dini) (v) Kilder
11 Menting, A.A.J. (André) (m) Stokkum
12 Jansen, H.A.T.M. (Herman) (m) Braamt
13 Zwarteveen, F. (Floris) (m) Beek
14 Baars, F.T.H. (Fred) (m) Braamt
15 van Zomeren, J. (Jan) (m) Didam
16 Straatsma, B.J. (Ben) (m) Didam
17 van Pelt, C.C.M. (Chris) (m) Didam

Lijst 5 VVD

Nr Naam Woonplaats
1 Som, M.G.E. (Martin) (m) Didam
2 Berntsen, J.J.A.M. (Jos) (m) Zeddam
3 Steenkamp, M.J.A. (Maik) (m) Didam
4 Cornelissen, W.W.J. (Willem) (m) Didam
5 Tomas, H.P.L. (Henk) (m) Didam
6 den Exter, A.J.C. (Astrid) (v) Didam
7 Scholten, J.G. (John) (m) Braamt
8 Verstegen, R.F. (Remon) (m) 's-Heerenberg
9 van der Donk, D.J. (Daniël) (m) Kilder
10 Tomesen, W.J.M. (Wilbert) (m) Braamt

15 Wenting, A.J.H. (Teun) (m) Didam
16 van Oosterom, F.J. (Femke) (v) Didam
17 Wijnands - Esman, W.M. (Marijke) (v) Stokkum
18 Koerntjes, B.J.W. (Bennie) (m) Didam
19 Jolink, E.T.M. (Erwin) (m) 's-Heerenberg
20 Nova - Sloot, A.B.M.G. (Tiny) (v) Didam
21 Maandag, C.S.M. (Corry) (v) 's-Heerenberg
22 Westerhof, L.E.B.M. (Leon) (m) 's-Heerenberg
23 Jansen - Reessink, J.B. (Ans) (v) 's-Heerenberg
24 van Westerop, L.H.L (Elbert) (m) 's-Heerenberg
25 Lambertz, K.M.J. (Kurt) (m) Azewijn
26 Hageman - Nibbeling, W.M.H. (Willeke) (v) Didam
27 Lukkezen, A.J.M. (Ton) (m) 's-Heerenberg
28 Geers, R.G.J.M. (Remy) (m) 's-Heerenberg
29 Bernasco, R.O. (Richard) (m) 's-Heerenberg

Lijst 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Nr Naam Woonplaats
1 Wolsing, I.T.J.M. (Ingrid) (v) Beek
2 Rutting-Baars, E.T.J.M. (Els) (v) Braamt
3 Peters, D.T.A.M. (Diane) (v) Didam
4 van Moll, J. (Justin) (m) 's-Heerenberg
5 Ewald, P.A.M. (Paul) (m) Didam
6 Wessels, J.D. (Jorden) (m) Didam
7 Thijssen-Elshof, H.A.M. (Rikie) (v) 's-Heerenberg
8 Hofstee-Timmerman, M.E. (Elisabeth) (v) Stokkum
9 van Kranenburg-Cribbelier, J.C. (Joke) (v) Zeddam
10 Burgers-Krus, H.J.G. (Dini) (v) Kilder
11 Menting, A.A.J. (André) (m) Stokkum
12 Jansen, H.A.T.M. (Herman) (m) Braamt
13 Zwarteveen, F. (Floris) (m) Beek
14 Baars, F.T.H. (Fred) (m) Braamt
15 van Zomeren, J. (Jan) (m) Didam
16 Straatsma, B.J. (Ben) (m) Didam
17 van Pelt, C.C.M. (Chris) (m) Didam

Lijst 5 VVD

Nr Naam Woonplaats
1 Som, M.G.E. (Martin) (m) Didam
2 Berntsen, J.J.A.M. (Jos) (m) Zeddam
3 Steenkamp, M.J.A. (Maik) (m) Didam
4 Cornelissen, W.W.J. (Willem) (m) Didam
5 Tomas, H.P.L. (Henk) (m) Didam
6 den Exter, A.J.C. (Astrid) (v) Didam
7 Scholten, J.G. (John) (m) Braamt
8 Verstegen, R.F. (Remon) (m) 's-Heerenberg
9 van der Donk, D.J. (Daniël) (m) Kilder
10 Tomesen, W.J.M. (Wilbert) (m) Braamt
11 Gerritsen, J. (Jaco) (m) Didam
12 Hakkers, F.J. (Freek) (m) Didam
13 Reesing-Som, C.M.W. (Karin) (v) Didam

Lijst 6 D66 Montferland

Nr Naam Woonplaats
1 van Dijken, P.W. (Freddy) (m) Stokkum
2 Heebing, M.R.W. (Mark) (m) Beek
3 Mijnen, G.J.M. (Ruth) (v) Stokkum
4 Otten, T. (Timo) (m) Beek
5 Seegers, G.W.M. (Guido) (m) 's-Heerenberg
6 Oudmaijer - Carbajo, S.H. (Sofia) (v) Didam
7 Harmsen, R. (Rob) (m) 's-Heerenberg
8 de Bruijn-Politiek, J.J.H. (Julia) (v) Zeddam
9 Wiendels, N. (Niels) (m) Leiden
10 Hellegers, S.J. (Stan) (m) Beek
11 Fokkinga, J.G. (Jan) (m) Azewijn
12 van der Duin, F.A.B. (Freek) (m) 's-Heerenberg

Lijst 7 Helder

Nr Naam Woonplaats
1 Mos, J.R. (Rob) (m) Didam
2 Straatsma-Mennings, K.J.T. (Karin) (v) Didam
3 Schepers, A.W.G. (Toon) (m) Didam
4 Hultermans, I.A.C.J.M. (Inge) (v) Didam
5 Mentink, J.B. (Jan) (m) Didam
6 de Groot, J. (John) (m) Beek
7 Gramentz, E. (Eckhard) (m) 's-Heerenberg
8 de Swart, A.B.J. (Ap) (m) Didam
9 Kobessen, M.V.J. (Marijn) (m) Azewijn
10 Redlich-van der Sande, P.C.G. (Pauline) (v) Kilder
11 van Maanen, M.M. (Michel) (m) Didam
12 van Halteren, N.A.H. (Nathalie) (v) Didam
13 Pollmann, W.G.M. (Wilco) (m) Didam
14 Wigman-van Alst, M.J.T. (Monique) (v) Didam
15 Niels, R.B.M. (Richard) (m) Didam
16 Hieltjes, W.H.M. (Wim) (m) Didam
17 Maat, H.A. (Harry) (m) Didam
18 Godschalk, J.B.A.M. (Jan) (m) Didam
19 Debbink, A.J.S. (Axel) (m) Didam
20 Godschalk, W.A.P. (Willie) (m) Didam
21 van Manen, R.A. (Richard) (m) Didam
22 ter Horst-Castrop, A.H.A.M. (Astrid) (v) Beek
23 van Maanen, F.B.A. (Frank) (m) Didam
24 Nijbacker, A. (Aernout) (m) Didam
25 Buiting, R.J. (Raymond) (m) Didam
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23 van Maanen, F.B.A. (Frank) (m) Didam
24 Nijbacker, A. (Aernout) (m) Didam
25 Buiting, R.J. (Raymond) (m) Didam OUTDOOR GAMING

DURF JIJ  HET AAN?

GEME E N T E MON T F E R L A N D

HUNTEDHUNTEDHUNTED VOOR WIE?

Voor iedereen tussen de 11 en 17 jaar. Speel mee 
met een team van 2 tot 4 personen.

WANNEER?
• Vrijdagavond 25 februari 2022 

van 19.00 uur - 21.00 uur.
• Vrijdagavond 4 maart 2022

van 19.00 uur - 21.00 uur.

WAAR?

We spelen het spel op 4 locaties tegelijkertijd:
• Didam: Mariakerk
• 's-Heerenberg: Stadsplein
• Zeddam: Varwijkplein
• Beek: parkeerplaats naast de Coop

MELD JE AAN! 
Stuur een bericht naar Kasper (06) 13 40 48 07.

Meer info: www.montferland.info/hunted

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

Vastgestelde bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 3 februari 2022 de volgende bestem-
mingsplannen heeft vastgesteld. 

• Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijde-
veld 30’ voorziet in een planologische regeling voor de 
bouw van een levensloopbestendige woning op een 
onbebouwd perceel achter Het Wijdeveld 30 te Kilder.

• Het vastgestelde bestemmingsplan ‘‘s-Heerenberg, 
Oude Doetinchemseweg 22’ voorziet in een planolo-
gische regeling waarbij het perceel kadastraal bekend 
Bergh sectie G nummer 1807 tussen de Oude Doetin-
chemseweg en de Dahliastraat in ’s-Heerenberg wordt 
bestemd voor woningdoeleinden om de bouw van een 
appartementencomplex met maximaal 10 apparte-
menten mogelijk te maken.

De vastgestelde bestemmingsplannen met de bijbehoren-
de stukken ligt met ingang van woensdag 16 februari 2022 
gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter in-
zage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 
10 in Didam, en zijn tevens te raadplegen via www.montfer-
land.info en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieron-
der genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken.

Het besluit van 3 februari 2022 tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking met ingang van 30 maart 
2022, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. 
Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op 

het verzoek is beslist.
Inzagetermijn: van 16 februari 2022 tot en met 31 maart 
2022

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Fluunseweg 12 te Didam, 6942 GM; het kappen van een 

boom (ontvangen 07-02-2022)
-  Grote Nekkum 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZR; het aanbou-

wen van een woongedeelte (ontvangen 09-02-2022)
-  Langestraat 20 te Braamt, 7047 AP; wijziging op de eer-

der verleende vergunning (ontvangen 07-02-2022) 
-  Meursweg 1g te Didam, 6942 GG; het aanleggen van een 

extra  inrit aan de linkerzijde van de woning (ontvangen 
09-02-2022)

-  Pastoor te Rielestraat 26 a te Braamt, 7047 AL; het 
plaatsen van een dakkapel (ontvangen 03-02-2022)

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening (ontvangen 09-02-2022)

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
-  De Hoef 1 te Kilder, 7035 CD; het slopen van de boven-

bouw, saneren schuur en verwijderen van asbest (ver-
zonden 10-02-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Tolweg 11 te Didam, 6942 PE; het oprichten van een be-

drijfswoning (verzonden 04-02-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 Milieu
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
activiteit milieu, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage 
ligt de beschikking voor de:

Arnhemseweg 13 in Beek, 7037 CX voor het (juridisch) star-
ten van een onbemand tankstation.

Naar aanleiding van de bekendmaking en publicatie van 

de ontwerpbeschikking voor het (juridisch) starten van een 
onbemand tankstation zijn geen zienswijzen ingediend.
Het definitieve besluit wijkt niet af ten opzichte van de eer-
der opgestelde ontwerpbeschikking. De beschikking voor-
ziet in het verlenen van de gevraagde vergunning.
(verzonden 9 februari 2022)

Inzagetermijn: op afspraak binnen zes weken na bekend-
making
Rechtsmiddel: beroep bij de rechtbank Gelderland locatie 
Arnhem, postbus 9030 te 6800 EM Arnhem.
Voorlopige voorziening: bij de rechtbank Gelderland t.a.v. 
de voorzieningenrechter, Locatie Arnhem, Postbus 9030 te 
6800 EM ARNHEM.

Melding aanleg bodemenergiesysteem 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de mel-
ding is ingediend voor locatie: Kastanjelaan 7 te Stokkum. 
De ingekomen melding is geaccepteerd.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie

 APV / Bijzondere wetten
Ontheffing stookverbod (kampvuur)
Locatie:   Vinkwijk 2a te Zeddam, kadastraal bekend ge-

meente BER02, Sectieletter C, 
                 perceelnummer, 1985
Datum:   1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

 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: H.M.J. Gasseling-Lamers 
Adres: Oude Doetinchemseweg 26a   
Datum besluit: 05-01-2022
   
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


