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Sander Starink benoemd tot 
kinderburgemeester

De gemeenteraad van Montferland 
heeft Sander Starink benoemd als eer-
ste kinderburgemeester van Montfer-
land. De elf-jarige Sander uit ’s-Heeren-
berg zal voor een periode van één jaar 
de taak van kinderburgemeester op 
zich nemen. 

Contact met kinderburgemeester Sander? 
Mail naar: kinderburgemeester@montfer-
land.info. 

U stemt toch ook?!
Op woensdag 16 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Op deze dag mag u 
naar de stembus. Stemmen voor de ge-
meenteraad, is stemmen voor wat u be-
langrijk vindt voor Montferland.

Wanneer en waar kunt u stemmen?
Op 16 maart kunt u terecht bij 22 stemloka-
len. Kijk voor een overzicht op www.waar-
ismijnstemlokaal.nl 
Ook kunt u al op maandag 14 en dinsdag 15 
maart uw stem uitbrengen. 
Dit kan in Gouden Handen in ’s-Heerenberg 
en op het gemeentehuis in Didam.

Stempas
Uiterlijk 2 maart ontvangt u uw stempas. 
Heeft u geen stempas ontvangen of bent 
u deze kwijt? Vraag dan een vervangende 
stempas aan. Dit kan tot uiterlijk 11 maart 
17.00 uur per telefoon (0316) 29 13 91 of 
aan de balie in Didam.

Machtigen bij verkiezingen
Kunt u niet zelf stemmen? Laat uw stem 
niet verloren gaan. Laat iemand anders 
voor u stemmen. U geeft hiervoor toe-
stemming met een volmacht. Vul hiervoor 
de achterkant van uw stempas in en geef 
deze samen met een kopie of foto van uw 
ID-bewijs mee aan de persoon die voor u 
gaat stemmen.

Verkiezingsevenementen
De komende weken zijn er diverse verkie-
zingsdebatten. Kijk voor een overzicht op 

www.montferland.info/verkiezingsevene-
menten 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verkie-
zingen op www.montferland.info/verkie-
zingen 

Haal je informatie en prik lokaal

GGD Noord- en Oost Gelderland is 10 
t/m 12 maart en 4 t/m 6 april aanwezig 
aan de Vincwijcweg 12 in Didam voor ie-
dereen die zich wil laten vaccineren of 
om vrijblijvend vragen te stellen over 
het coronavirus en de coronavaccinatie. 
Je kan er terecht zonder eerst een af-
spraak te maken.  

De GGD komt tijdelijk bij jou in de buurt. 
Dat maakt het voor jou extra makkelijk om 
langs te komen. Of het nou om de eerste 
prik of de booster gaat, we bieden ieder-

een in de gemeente Montferland de gele-
genheid om langs te komen!

Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of 
je een prik wil of niet. Je goed informeren 
helpt bij het maken van een keuze. Mede-
werkers van de GGD Noord- en Oost-Gel-
derland beantwoorden je vragen, zodat je 
een keus kan maken op basis van goede, 
open en eerlijke informatie. 

De tijdelijke locatie is 10 t/m 12 maart en 
4 t/m 6 april geopend van 11.00 tot 19.30 
uur aan de Vincwijcweg 12 in Didam. Ieder-
een vanaf 5 jaar kan binnenlopen zonder 
afspraak voor de eerste of tweede vacci-
natie. De boostervaccinatie is alleen voor 
iedereen van 18 jaar of ouder.

Meer informatie: www.ggdnog.nl/corona 

Startbijeenkomst 
inrichting openbare 
ruimte Azewijn
Op 3 maart vindt er een startbijeen-
komst plaats over de invulling van de 
openbare ruimte in Azewijn.

Er zal worden teruggeblikt op de ontwikke-
lingen tot nu toe, er zal worden besproken 
wat er momenteel speelt maar er wordt 
vooral gekeken naar de toekomst. De in-
breng van inwoners is hierbij essentieel en 
we gaan graag het gesprek met je aan!
Kijk voor meer info op: www.montferland.
info/azewijn

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



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 
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.

Openbare bekendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Ontwerp bestemmingsplan “Buitenge-
bied(vijfde herziening), wijziging Tate-
laarweg 32 te Didam”.

Burgemeester en wethouders van Mont-
ferland, maken ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat met ingang 
van 3 maart 2022 gedurende een termijn 
van zes weken voor een ieder ter inzage 
ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied(vijfde herziening), wijziging 
Tatelaarweg 32 te Didam’. Het ontwerp 
wijzigingsplan ligt ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, locatie Bergvrede-
straat 10 te Didam en is tevens digitaal te 
raadplegen via www.montferland.info of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de 
mogelijkheid tot de oprichting van een 

woongebouw met minimaal en maximaal 
twee wooneenheden in het kader van 
functieverandering naar wonen aan de Ta-
telaarweg 32 te Didam.

Gedurende de bovengenoemde termijn 
kunnen belanghebbenden hun zienswijze 
omtrent de voorgenomen wijziging naar 
voren brengen bij burgemeester en wet-
houders van Montferland, Postbus 47, 
6940 BA Didam. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden 
gericht aan gemeente@montferland.info 
onder vermelding van ‘zienswijze planwij-
ziging Tatelaarweg 32 te Didam’ in het on-
derwerp.

Het is ook mogelijk om mondeling een 
zienswijze naar voren te brengen. In dat 
geval kan contact worden opgenomen 
met de afdeling Ontwikkeling via tel. 0316-
291656. Van een mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

Wet Geluidhinder
Ontwerp van besluit hogere waarde
Burgemeester en wethouders van Mont-
ferland hebben het voornemen om met 
toepassing van artikel 83 van de Wet ge-
luidhinder een hogere waarde vast te stel-
len ten behoeve van:
1. de bouw van een woongebouw met 2 

wooneenheden aan de Tatelaarweg 
32 te Didam;

2. de bouw van een appartementencom-
plex aan de Oude Doetinchemseweg 
22 te ’s-Heerenberg.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de geluidbelasting vanwege het weg-
verkeer ter plaatse van de voorgenomen 
nieuwbouw. Uit het onderzoek is gebleken 
dat de voorkeursgrenswaarde op de gevel 
wordt overschreden als gevolg van het 
wegverkeer. Het vaststellen van hogere 
waarden is daardoor noodzakelijk.

Inzage en Informatie:
Met ingang van 3 maart 2022 liggen de be-
treffende stukken gedurende een termijn 
van zes weken (t/m 13 april 2022) ter in-

zage bij de receptie van het gemeentehuis, 
Bergvredestraat 10 in Didam. De stukken 
zijn tevens via www.montferland.info te 
raadplegen.

Zienswijze:
Gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze omtrent het 
voornemen naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders van Montferland, 
postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden 
gericht aan gemeente@montferland.info 
onder vermelding van ‘zienswijze hogere 
grenswaarde Tatelaarweg 32 te Didam’ of 
‘zienswijze hogere grenswaarde Oude Doe-
tinchemseweg 22 te ’s-Heerenberg’ in het 
onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mon-
deling kenbaar worden gemaakt. In dat 
geval kan daarvoor via telefoonnummer 
0316-291613 met de heer S. Teunissen een 
afspraak worden gemaakt. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 3 maart 
2022 tot en met 13 april 2022

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

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

gen van riolering (ontvangen 20-02-2022)
-  Prof.Van der Leeuwstraat 47 te ’s-Heerenberg, 7041 WV; 

het vervangen van een kozijn (ontvangen 21-02-2022)
-  Zinderberg te Kilder, 7035 DH; het oprichten van een 

woonhuis (ontvangen 21-02-2022) 

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
- de Plataan 105 te Didam, 6942 TX; het verwijderen van 
asbest (verzonden 23-02-2022)

-  Kerkeveldstraat 8 te Didam, 6942 Dj; het verwijderen 
van het dak en asbest (verzonden 17-02-2022)

-  Kornhorst 84 te ’s-Heerenberg, 7041 Hl; het verwijderen 
van asbest (verzonden 17-02-2022)

-  Oude Doetinchemseweg 42 te Zeddam, 7038 BJ; het slo-
pen van de kapschuur (verzonden 18-02-2022)

-  Pakopseweg 16 te Didam, 6942 NP; het verwijderen van 
asbest (verzonden 18-02-2022)

-  Sint Josephstraat 4 te Didam, 6942 JM; het verwijderen 
van asbest (verzonden 17-02-2022)

-  Steenakker 15 te Didam, 6941 SG; het verwijderen van 
asbest (verzonden 17-02-2022)

-  Westerbroekweg 1 te Stokkum, 7039 CS; het verwijderen 
van asbest (verzonden 24-02-2022)

-  Wijnbergseweg 1 en 3 te Braamt, 7047 CZ; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 22-02-2022)

-  Zuider Markweg 34 te Beek, 7037 CV; het verwijderen van 

asbest (verzonden 23-02-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-   Irisstraat 2 t/m 6c, 6942 WS; het bouwen van 9 Bebo 

woningen Bloemenbuurt Didam (verzonden 18-02-
2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Leppestraat 2 te Azewijn, 7045 AD; het verbouwen van 
het dorpshuis (verzonden 18-02-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Muurbloemstraat 2 t/m 8c, 6942 WP; het bouwen van 
25 appartementen Bloemenbuurt Didam (verzonden 
18-02-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

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

zonnepanelen op de grond (verzonden 24-02-2022) 



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 be-
schikken over een electronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Rechtsmiddel: bezwaar
-  Ettemastraat 21 te Zeddam, 7038 CN; wijzigen van een 

bestaande vergaderruimte in een 3e slaapkamer voor de 
bed en breakfast (verzonden 24-02-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Ongerstraat 2 te Azewijn, 7045 BH; het oprichten van 
een sleufsilo (verzonden 17-02-2022) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Talmastraat 7 te Didam, 6941 CC; het plaatsen van een 
dakopbouw (verzonden 24-02-2022) Rechtsmiddel: be-
zwaar

 APV/Bijzondere wetten
Verleende alcoholwetvergunning
Naam: De Hartjens V.O.F.
Adres: Hartjensstraat 7, 7045 AH Azewijn
Verzonden: 17-02-2022
Rechtsmiddel: bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken 
dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het adres 
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Per-
sonen staan ingeschreven. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.

Voorletters en geslachtsnaam: C.G. Lingurar 
Adres: Sint Jansgildestraat 77  
Datum besluit: 23-2-2022

Voorletters en geslachtsnaam: L. Varga 
Adres: Sint Jansgildestraat 77  
Datum besluit: 23-2-2022

 Verkiezing Gemeenteraad 2022
 VERVROEGD STEMMEN STEMBUREAUS
De burgemeester van Montferland maakt bekend, dat 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Montferland in maart 2022 gebruik zal worden 
gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze 
stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar voor-
al bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus 
tot de risicogroepen behoren. De stembureaus zijn geo-
pend van 07:30 uur tot 21:00 uur. In onderstaand overzicht 
vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.
 
Nmr: 23
Naam: Gemeentehuis (stemmen 14 maart 2022)
Open op: 14-03-2022
Adres: Bergvredestraat 10

Nmr: 24
Naam: Gemeentehuis (stemmen 15 maart 2022)
Open op: 15-03-2022
Adres: Bergvredestraat 10

Nmr: 25
Naam: Gouden Handen (stemmen 14 maart 2022)
Open op: 14-03-2022
Adres: Emmerikseweg 17

Nmr: 26
Naam: Gouden Handen (stemmen 15 maart 2022)
Open op: 15-03-2022
Adres: Emmerikseweg 17

De openbare stemopneming van deze vervroegd stem-
men stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 
maart 2022 vanaf 07:30 uur in het gemeentehuis, Berg-
vredestraat 10, 6942 GK, Didam. Ook wordt hier na 21.00 
uur de uitslag bekend gemaakt.
 

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een 
geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Afdeling Publiekszaken
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Plaats: Didam
Datum: donderdag 24 februari 2022

De burgemeester voornoemd, 
H.H. de Vries

Opruimdag
DE GALAMASCHOOL EN ZWERFVUILBRIGADE BERGH ORGANISEREN DE

12 maart 2022
Verzamelen op het Schoolplein van de
Galamaschool 

10.00 - 12.00 uur 
Opening én samen opruimen
12.00 - 13.00 uur 
Koffie/thee en iets lekkers!

Samen aan de slag! 
Meld je vóór 9 maart aan! 

 Vul de achterkant van deze flyer in en
doe hem in de speciale brievenbus op

de Galamaschool.
Online aanmelden? Ga naar:

www.NLdoet.nl/activiteit/opruimdag-0
of scan de QR code! 

Scan mij

Deze dag wordt mede
mogelijk gemaakt door:

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg


