
Lintjesregen 
2022
Op dinsdag 26 april heeft de jaarlijkse lintjesregen 
plaatsgevonden in de gemeente Montferland. De Koninklijke onderscheidin-
gen werden uitgereikt door burgemeester Harry de Vries tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Kasteel Huis Bergh te ’s-Heerenberg. Er werden in totaal negen 
inwoners als Lid in de Orde van Oranje-Nassau onderscheiden. Op www.mont-
ferland.info/lintjesregen vindt u meer informatie over de gedecoreerden. 

Gedecoreerden v.l.n.r: Mevrouw Ten Oever-Nieling uit Stokkum, de heer Van Onna uit Loil, de 
heer Van de Camp uit Loil en de heer Evers uit ’s-Heerenberg.

Gedecoreerden v.l.n.r.: De heer Hoogland uit Zeddam, mevrouw Hendriksen-Maandag en me-
neer Hendriksen uit ’s-Heerenberg, de heer Gerritsen uit ’s-Heerenberg en de heer Elshof uit 
Didam.

G e m e e n te n i e u ws18
3 mei
2022
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Een groot oorverdovend stil protest
Als u deze Montferland Journaal ontvangt 
is de week van herdenken en vieren in vol-
le gang. Dit jaar, 2022, is, om meerdere re-
denen, nog bijzonderder dan andere jaren. 
Twee ‘coronajaren’ weerhielden ons om 
alle ruimte te geven aan de herdenkings-
plechtigheden. 

En vrijwel alle activiteiten rond het grote 
‘75 jaar VRIJHEID’ in 2020 konden slechts 
hier en daar ingevuld worden en in ieder 
geval niet zo groots als we voor ogen had-
den. Alsof het lot ermee speelde, want 
laten we eerlijk zijn, juist nu in 2022, nu 
er vanaf 24 februari een verschrikkelijke 
oorlog dichtbij zich afspeelt, is er een diep 
verlangen bij veel mensen om stil te staan 
bij dat kostbare goed VRIJHEID.

Een oorlog, zoals er helaas nog wel meer 
zijn in deze wereld, maar deze is zo dichtbij 
gekomen. Misschien noemen we het nog 
‘indirect’, maar in feite zijn we meer direct 
betrokken geraakt bij deze oorlog dan 
ons sowieso lief is. Enorme stromen van 
mensen, op de vlucht voor het vreselijke 
geweld. Onzeker en bang, zowel voor wat 
zij achterlaten (vaak zoon, man, vader of 
vriend) als huis en haard, maar ook voor 
wat hen wacht in hun vlucht naar een 
stukje vrijheid, naar rust. Anderzijds zijn 

we als Westerse wereld het verplicht om 
Oekraïne te helpen in hun strijd om hun 
land te redden van de agressor en dat 
maakt ons steeds meer betrokken.

Deze week denken wij terug aan de laat-
ste gruwelijke oorlog waar ons land mid-
denin zat en ook onze gemeente her en 
der de littekens van draagt. We denken 
aan Nederlandse militairen en burgers die 
omgekomen zijn, toen en later bij de vele 
vredesmissies na de oorlog. Gedenken, 
herdenken doet je stil staan bij het men-
selijke drama en verdriet dat ontstaat in 
een oorlog. Het doet je weer even besef-
fen hoe kostbaar het leven is dat we nu in 
ons land gelukkig nog kunnen leiden.

Deze week is het op 4 mei om 20:00 uur 
in heel Nederland hopelijk heel stil! Staat 
iedereen stil bij het toen en bij het nu! Ook 
in Montferland vinden in de meeste ker-
nen herdenkingsbijeenkomsten plaats op 
4 mei. Ik roep u op om, zo mogelijk, daar 
naar toe te komen. Juist nu, juist in 2022! 
Laat de oorverdovende stilte om 20:00 
uur op 4 mei het grootste protest zijn dat 
ooit gehoord is tegen oorlog en zinloos 
geweld, tegen alles wat mensonterend is.

Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

Tijdelijke subsidieregeling Sportverenigingen
In de jaren 2020 en 2021 hebben veel sportverenigingen te maken gehad met 
allerlei beperkingen door corona. Met name sluiting van velden, sportaccommo-
daties en kantines betekende dat veel inwoners uit Montferland niet meer kon-
den sporten en deelnemen aan de activiteiten van hun sportvereniging. Mogelijk 
heeft dit ook voor een negatief financieel resultaat gezorgd in deze 2 jaren. 

De gemeente Montferland wil de sportver-
enigingen die in financiële problemen zijn 
gekomen vanuit het Corona Herstelfonds 
graag ondersteunen door een deel van 
de tekorten aan te vullen. Financiële hulp 
wordt geboden aan Montferlandse sport-
verenigingen, die:

-  op basis van een vastgestelde jaarreke-
ning over 2020 of 2021 aantoonbaar een 
negatief resultaat kennen;

-  maatregelen hebben genomen de tekor-
ten te beperken, zoals het aanvragen van 
corona-steunmaatregelen van de Rijks-
overheid;

-  ingeschreven staan bij de KvK.

De gemeente kan op basis van de 'Tijde-
lijke subsidieregeling Sportverenigingen’ 
eenmalig een financiële bijdrage verstek-
ken van 50% van het negatief resultaat 
tot een maximum van € 2.500,-. Er geldt 
een subsidieplafond van € 25.000,- en 
subsidieaanvragen worden afgehandeld in 
volgorde van binnenkomst. 

De regeling treedt in werking op 1 januari 
2022 en zal van kracht zijn tot 1 april 2023. 
Aanvragen kan via een verzoek aan het col-
lege van b&w (gemeente@montferland.
info) en/of via behandelend ambtenaar 
(t.masselink@montferland.info). Voor in-
formatie zie www.montferland.info/subsi-
diesportverenigingen. 

Aangepaste openingstijden
Alle locaties van de gemeente Montferland zijn gesloten op de volgende dagen:
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)



BeleidsmedewerP

Onze organisatie 
Met ongeveer 330 
medewerkers, verdeeld over 8 
afdelingen, werken we aan een 
prettige en veilige 
leefomgeving voor onze ruim 
35.000 inwoners. 

De afdeling Openbare Werken 
is verantwoordelijk voor het 
beleid en planmatig beheer, 
inrichting en onderhoud van de 
openbare ruimte van 
Montferland.  
De afdeling - met in het totaal 
80 - bestaat uit 
Beleid/assetbeheer, Beheer en 
inrichting Openbare Ruimte en 
Buitendienst.  

Informatie  
Voor meer informatie over  
de functie kun je contact 
opnemen met Suzanne 
Venhorst, beleidsmedewerker 
water-riolering, te bereiken via  
s.venhorst@montferland.info 
of 0316 - 291 452. 

Voor vragen over de procedure 
kun je contact opnemen met 
Miranda Legters-Luijmes, 
intern consulent P&O, te 
bereiken via 0316 - 291 475 of 
via het algemene nummer van 
P&O 0316-291 720. 

Solliciteren? 
Je kunt reageren tot en met 
woensdag 11 mei 2022. 
Stuur je cv en motivatie via de 
site van 
www.werkeningelderland.nl 

De eerste gesprekken staan 
gepland op woensdag 18 mei 
2022.

Een assessment en/of 
antecedentenonderzoek 
kunnen deel uitmaken van de 
procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld. 

 

Beheerder / Toezichthouder Water & Riool 
36 uur per week  

In deze functie werk je ongeveer de helft van je werktijd buiten en de andere helft 
binnen. Je bent betrokken bij het uitzetten van de beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden aan onze aannemers. Je bent aanspreekpunt voor 
vragen van onze inwoners en tevens vervul je de rol van toezichthouder. 
 
Ons rioolstelsel bestaat uit ca. 310 km vrijverval riolering met 39 rioolgemalen, een 
drukrioolstelsel met ca. 153 km persleiding en 600 pompputten, en diverse 
hemelwater(infiltratie)voorzieningen zoals IT-riolering en infiltratiekratten.  
Het werkgebied omvat dus de riolering op zijn breedst. 
 
De beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel worden in 
Montferland uitgevoerd door (huis)aannemers. Denk hierbij aan: rioolreparaties na 
meldingen van inwoners, reinigen en inspecteren van de vrijverval riolering, kolken 
zuigen, wortels frezen, reinigen persleidingen, onderhoud aan gemalen en 

aan randvoorzieningen, onderhoud aan hemelwater-infiltratievoorzieningen. 
 
Vragen en meldingen van onze inwoners over het rioolstelsel komen bij jou terecht 
via ons meldingen systeem. Je neemt contact op met de inwoners, gaat op 
onderzoek uit en handelt de meldingen af. Complexe rioolproblemen sluit je kort 
met je directe riool-
plan van aanpak te maken. 
 
Je bent het aanspreekpunt voor de inwoners en de aannemers. Voor jou is het een 
uitdaging het rioolbeheer op rolletjes te laten lopen en het aantal rioolmeldingen tot 
een minimum terug te brengen. Je vergaart inzicht en overzicht en kunt zo samen 

die ook tot deze functie horen zijn het uitzetten/voorbereiden van onderzoek, het 
maken van planningen en voorbereiden van werkzaamheden. Je vormt een team 
met de tactisch-rioolbeheerder en beleidsmedewerker riolering en water en werkt 
nauw samen met onze eigen buitendienst.  
 
Wij beschikken over elektrische a
uitvoeren van je werkzaamheden. 
 
Wie zoeken we?  
Naast de competenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en 
aanpassingsvermogen vragen wij:   
 

 Minimaal mbo werk- en denkniveau;  
 Kennis en ervaring op het gebied van gemalen en drukrioolstelsels; 
 Elektrotechnische vooropleiding op minimaal WEB-niveau 2 en/of het  

certificaat vakbekwaam persoon NEN3140. Ben je nog niet in het bezit 
van deze opleidingen dan ben je bereid deze te halen; 

 Kennis van relinen (is een pré); 
 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Een collega die goed samen kan werken; 
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 
Wat bieden we? 
 

       Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring,  
       bruto per maand voor 36 uur per week        
      (salarisschaal 8, peildatum 01-04-2022); 

 We starten met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Het is een 
structurele functie, dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
behoort tot de mogelijkheden; 

       Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand; 
 Flexibele werktijden en mogelijkheid om hybride te werken; 
 Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof; 
 Pensioenopbouw bij ABP, werkgeversbijdrage van 2/3 van de premie; 

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

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied(vijfde 
herziening), wijziging Tatelaarweg 32 te Didam”.
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 26 april 2022 
het bestemmingsplan “Buitengebied(vijfde herziening), 
wijziging Tatelaarweg 32 te Didam” (ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp) hebben vastgesteld. 

Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de op-
richting van een woongebouw met minimaal en maxi-
maal twee wooneenheden in het kader van functieveran-
dering naar wonen aan de Tatelaarweg 32 te Didam. 

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 5 mei 
2022 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 
15 juni 2022) voor een ieder ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 Didam en is 
tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info 
en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethou-
ders heeft kenbaar gemaakt;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar

zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burge-
meester en wethouders kenbaar te maken.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na 
afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de be-
roepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Montferland hebben 

met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder 
een hogere waarde vastgesteld ten einde een bestem-
mingsplan vast te kunnen stellen dat de bouw van een 
woongebouw met 2 wooneenheden (in het kader van 
functieverandering naar wonen) mogelijk maakt op de lo-
catie Tatelaarweg 32 te Didam. Daartoe heeft eerder het 
voornemen tot het vaststellen van een hogere waarde ter 
inzage gelegen.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ge-
luidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van 
het voorgenomen woongebouw. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde op de gevel van 
het woongebouw wordt overschreden als gevolg van het 
wegverkeer. Het vaststellen van hogere waarden is daar-
door noodzakelijk.

Inzage en Informatie:
Met ingang van 5 mei 2022 liggen de betreffende stuk-
ken gedurende een termijn van zes weken (t/m 15 juni 
2022) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 
Bergvredestraat 10 in Didam. De stukken zijn tevens via  
www.montferland.info te raadplegen.

Beroep:
Een beroepschrift kan (gedurende de bovengenoemde 
termijn) worden ingediend door:
1. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van het besluit;
2. belanghebbenden die bezwaren hebben tegen afwij-

kingen van het ontwerp van het besluit;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-

den verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit;

4. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele-
genheid advies uit te brengen over het ontwerp van 
het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA DEN HAAG.



 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Brummelhof 20 te Azewijn, 7045 AB; het plaatsen van 

een dakopbouw (ontvangen 21-04-2022)
-  Grote Huilakker (kavel 314) te Didam, 6942; het oprichten 

van een vrijstaande woning (ontvangen 25-04-2022)
-  Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941 RC; het aanleggen van 

3 padelbanen en een squashbaan (ontvangen 27-04-
2022)

-  Luijnhorststraat 9 te Didam, 6941 RD; het realiseren van 
een extra dakkapel (ontvangen 25-04-2022)

-  Ongerstraat 2 te Azewijn, 7045 BH; het uitbreiden van de 
loods (ontvangen 21-04-2022)

-  St.Isidorusstraat 2 te Stokkum, 7039 CX; het verbouwen 
van een bedrijfswoning (ontvangen 25-04-2022)

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.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Oude Kapelstraat 2 a te Lengel, 7044 AW; het huidige 

dak vervangen voor een geisoleerd prefab dak (verzon-
den 26-04-2022)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Doetinchemseweg 2 en 4  te Loerbeek, 7036 AA; het 

plaatsen van een omheining (verzonden 28-04-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Veldstraat 13 te Didam, 6941 BD; het realiseren van een 
aanbouw (verzonden 22-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het herbouwen van een 

schuur (verzonden 28-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Pastoor te Rielestraat 26 a te Braamt, 7047 AL; het 

plaatsen van een dakkapel (verzonden 25-04-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Grote Huilakker 9 te Didam, 6942 RC; het aanbouwen 

van een berging (verzonden 26-04-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 136 te ’s-Heerenberg, 7041 DE; 
het plaatsen van een tuinhuis en een schutting (verzon-
den 22-04-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Zinderberg 4 te Kilder, 7035 DN; het oprichten van een 
woonhuis (verzonden 22-04-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide proce-
dure
-  Langeboomsestraat 6 te Vethuizen, 7046 AA; het aan-

passen van dier categorieën en de aanvraag bouw voor 
de luchtwasser voor de stal (verzonden 28-04-2022) 
Rechtsmiddel: beroep bij rechtbank Gelderland

 Openbare Werken
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
 
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van de Pater Gerrit-
senstraat 36 te Beek.

Inzage en informatie: 03-05-2022 tot en met 14-05-2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op ht-
tps://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

Verleende standplaatsvergunning
-   Stationsomgeving Didam, verkoop van vis op de donder-

dagen (datum 15-4-2022) 
Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders maken op grond van het be-
paalde in artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval bekend dat er een melding is ingediend.

De puinbreker wordt ingezet op de locatie: Groot Lobberik-
weg 3 te Loerbeek, 7036 AG.
De geplande inzet is gedurende maximaal 5 werkdagen in 
de periode van 16 mei tot en met 20 mei 2022.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement    : Beachvolleybal Stokkum
Datum  : 3 juli 2022
Locatie  : Paasbult Landerswal Stokkum
De ontheffing Zondagswet geldt voor zondag 3 juli 2022, 
vanaf 10.00 uur.
Verzonden       : 25 april 2022
Rechtsmiddel   : bezwaar

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

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.


