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Een Nederlands kampioene in 
Montferland!

Deze eer viel Fleur Meijer onlangs te beurt 
tijdens de vakwedstrijden banket bakken. 
Fantastisch gedaan Fleur! Terecht dat ook 
jouw trotse leermeester Arno Godschalk 
even kwam kijken toen afgelopen week de 
burgemeester jou verraste en met veel ple-
zier  ‘De Pluim van de burgemeester´ heeft 

uitgereikt bij zalencentrum De Gracht in 
‘s-Heerenberg. 

Jouw gebakje ‘Passiefleur’ smaakt voor-
treffelijk! Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met deze prachtige titel!

Veiligheidsenquête inwonerpanel  
Montferland Spreekt
De veiligheidsenquête is een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving 
in Montferland. In 2019 is deze enquête ook gehouden en we zijn benieuwd hoe 
de veiligheid nu beleefd wordt en of er een verschil is met een aantal jaar gele-
den. Iedere mening is daarbij waardevol!

Deze veiligheidsenquête wordt uitgezet 
onder ons inwonerpanel Montferland 
Spreekt in de periode van 6 mei tot en 
met 30 mei 2022. Ook als u niet bent 
aangesloten bij ons inwonerpanel, kunt 
u deze veiligheidsenquête invullen. Ga 

daarvoor naar de website: www.moven-
tem.nl/montferland. Het invullen van 
deze vragenlijst zal ongeveer 5-10 minu-
ten duren en u kunt deze invullen op het  
moment dat het u uitkomt.
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Koppel de regenpijp af met subsidie

GEEF REGENWATER EEN PLEKJE IN DE TUIN

Als de regenpijpen van je huis zijn aangesloten op het riool 

kun je ze afkoppelen. Het regenwater moet dan wel een 

plekje in de tuin krijgen. Je kunt het regenwater bijvoorbeeld 

opvangen in een vijver of laten wegzakken in de bodem.

Voordat je enthousiast gaat afkoppelen, is het verstandig te 

onderzoeken of de tuin hiervoor geschikt is. Zo voorkom je 

problemen zoals wateroverlast in gebieden met een 

hoge grondwaterstand of doordat de grond het water 

slecht opneemt.

Regenwater is schoon en kostbaar. 
Het is jammer als het wegloopt in het riool. 

250 EURO SUBSIDIE VOOR EEN HALF DAK

De subsidie wordt alleen verstrekt aan particulieren en rechtspersonen. De subsidie 

is bedoeld voor bestaand dakoppervlak, groter dan 25 m2, dat is aangesloten op de 

gemengde riolering. 

Bij afkoppeling van het dakoppervlak van alleen de voor- of achterkant van je huis is de 

subsidie € 250. Wordt het hele dak afgekoppeld dan is de subsidie € 500 per adres.

Meer informatie? Kijk dan op www.weetvanwater.nl onder gemeente Montferland

 

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Montferland.

Vroegsignalering schulden
Bepaalde rekeningen kunnen niet blijven 
liggen, zoals energie- en zorgrekening. 
Gebeurt dit toch, dan krijgt u al snel 
grotere schulden. Daarom krijgen we als 
gemeente een bericht van bijvoorbeeld 
uw energiebedrijf wanneer u achterloopt 
met betalen. Dan willen wij u zo vroeg 
mogelijk helpen. Hiermee voorkomen we 

grotere geldproblemen. We noemen dit 
vroegsignalering.

Brief of bezoek 
Ontvangen wij een signaal van betalings-
achterstanden? Dan komen wij graag zo 
snel mogelijk met u in contact. We sturen 
u dan een brief, nemen contact met u op 
of we doen een of meer huisbezoeken.

Nieuw: Relaxte routes in Montferland
Ontdek deze nieuwe relaxte routes speci-
aal voor mensen met een beperking of ou-
deren. De routes gaan over verharde paden 
en zijn daarmee geschikt voor bijvoorbeeld 
een handbike, duofiets of rolstoel. De spe-
ciaal ontwikkelde folder met 2 routes door 
Didam en ‘s-Heerenberg/Zeddam is ver-
krijgbaar bij de volgende punten:

• Welcom - Barghse Huus ‘s-Heerenberg
• Welcom- Albertusgebouw Didam
• Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
• Stichting Senioren Kontakt in Waverlo 

Didam 
• Toeristisch Informatiepunt ’s-Heeren-

berg 
• Gemeentehuis Didam



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
• Doesburgseweg 18 te Didam, 6941 SJ; het realiseren van 

een nieuwe inrit (ontvangen 01-05-2022)
• Gemeente Bergh, sectie C, nr. 1747 (Laarstraat te Vethui-

zen), 7046; het realiseren van een zonnepark met 
voedselbos en fauna-akkers (ontvangen 28-04-2022)

• Koningsweg 6 te Beek, 7037 DW; het uitbreiden van de 
woning (ontvangen 01-05-2022)

• Peeskesweg 3 te Beek, 7037 CH; het oprichten van een 
seniorenwoning (ontvangen 28-04-2022)

• Spoorstraat 32 te Didam, 6942 EE; het nieuw bouwen 
van een woongebouw met 7 appartementen (ontvan-
gen 28-04-2022)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
• Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het slopen van 2 

schuren en verwijderen van asbest (verzonden 03-05-
2022)

• Burg Kronenburgln 2 te Didam, 6942 AH; het saneren 
van asbest (verzonden 02-05-2022)

• Geraniumstraat 6 te Didam, 6942 XH; het verwijderen 
van asbest (verzonden 29-04-2022)

• Hartjensstraat 1 te Lengel, 7044 AK; het verwijderen 
van asbest (verzonden 04-05-2022)

• Kardinaal de Jonglaan 25 en 27 te Didam, 6942 DB; het 
verwijderen van asbest (verzonden 04-05-2022)

• Koeleplekstraat 2 te Didam, 6942 CZ; het verwijderen 
van asbest (verzonden 03-05-2022)

• Koningsweg 9 te Didam, 6942 NV; het verwijderen van 
asbest (verzonden 04-05-2022)

• Korenveld 2 te Braamt, 7047 CS; het slopen van een 
schuur (verzonden 02-05-2022)

• Melegardeweg 9 te Zeddam, 7038 ER; het slopen van 
een schuur (verzonden 03-05-2022)

• Peeskesweg 42a te ’s-Heerenberg, 7041 CB; het slopen 

van de woning (verzonden 04-05-2022)
• Prinses Beatrixstraat 69 te Didam, 6942 JK; het verwij-

deren van asbest (verzonden 04-05-2022)
• Rozenkampsweg 33 te Stokkum, 7039 AC; het verwij-

deren van asbest (verzonden 03-05-2022)
• Stillewaldweg 12 te Loerbeek, 7036 AC; het verwijderen 

van asbest dakbeschot woonhuis (verzonden 04-05-
2022)

• Tatelaarweg 7b te Didam, 6941 RB; het verwijderen van 
asbest (verzonden 04-05-2022)

• Zeddamseweg 12-12a te ’s-Heerenberg, 7041 CP, het 
slopen en verwijderen van asbest (verzonden 03-05-
2022)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
• Gemeente Bergh, sectie C, nr. 1747 (Laarstraat te Vethui-

zen), 7046; het realiseren van een zonnepark met 
voedselbos en fauna-akkers (verzonden 03-05-2022)

• Peeskesweg 3 te Beek, 7037 CH; het oprichten van een 
seniorenwoning (verzonden 03-05-2022)

 
Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
• Ambachtstraat 2 te Didam, 6942 AG; het renoveren van 

de woning (verzonden 03-05-2022). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
• Kastanjelaan 22 te Stokkum, 7039 CC; het bouwen van 

een vrijstaande woning met bijgebouw (verzonden 04-
05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
• Ompertsestraat 1 te Azewijn, 7045 AJ; het bouwen van 

een kapschuur (verzonden 02-05-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

• Pastoor te Rielestraat 26 a te Braamt, 7047 AL; het 
plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-04-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

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

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Lichtenhorststraat 15 te Didam.
De melding betreft het bouwen van een werkplaats

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Molenpoortstraat 35 te ’s-Heerenberg.
De melding betreft het plaatsen van een permanente uit-
schuifbare overkapping van het terras.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

De GGD komt naar Didam voor coronavaccinaties
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) komt naar Didam toe voor het ge-
ven van coronavaccinaties. Ook als je meer informatie over de vaccinatie of het 
virus wilt, dan staan medewerkers van de GGD NOG voor je klaar. 

Waar? De Beachhal Didam (Vincwij-
cweg 12, 6941 RG Didam) op Sportpark 
De Nevelhorst.
Wanneer? Donderdag 12 mei en zater-
dag 14 mei van 11.00 tot 19.30 uur 
Het is niet nodig om een afspraak te 
maken.

Om zoveel mogelijk inwoners van Mont-
ferland de mogelijkheid te bieden om een 
vaccinatie of meer informatie te halen or-
ganiseert de GGD NOG een vaccinatietour 
door de regio. Zo is het halen van een co-
ronavaccinatie of informatie laagdrempe-
lig en dichtbij. 

Meer informatie over vaccinaties en het 
virus
Vaccinatie is altijd vrijwillig. Misschien 
twijfel je nog over het halen van een co-
ronavaccinatie? Of wil je eerst meer we-
ten? Kom dan eerst langs voor een gesprek. 
Medewerkers van GGD NOG beantwoorden 
je vragen, zodat je een keus kan maken op 
basis van goede, open en eerlijke informatie.

Vaste locatie in Doetinchem
Naast de tijdelijke locatie in Didam is er 
ook een vaste locatie in Doetinchem (Ha-
venstraat 150). Deze locatie is geopend 
op dinsdag en vrijdag van 08.00 tot 19.30 
uur. Ook is het mogelijk om hier zonder af-
spraak naar toe te gaan.
Als je dat prettiger vindt, dan is het uiter-
aard mogelijk om vooraf een afspraak te 
maken. Personen met een afspraak gaan 
bij (grote) drukte ook altijd voor op perso-
nen zonder afspraak. Een afspraak maken 
is als volgt mogelijk:
• Bel met 0800 - 7070. Bellen is mogelijk 

7 dagen per week tussen 08.00 - 20.00 
uur. Houd je BSN bij de hand.

• Ga naar www.coronavaccinatie-af-
spraak.nl. Via de site plan je 24 uur per 
dag een afspraak in. Hiervoor heb je wel 
een DigiD nodig.

Bezoek altijd eerst de website van de 
GGD NOG voor actuele informatie over 
openingstijden en voorwaarden voor 
de verschillende vaccinaties: 
www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties

Verkrijgbare vaccinaties
Het is voor de meeste vaccinaties niet meer nodig om eerst een afspraak te maken. De 
volgende vaccinaties zijn zonder afspraak beschikbaar in de Beachhal Didam:   

• De 1e en 2e vaccinatie voor iedereen vanaf 12 jaar. Ben je geprikt met Pfizer? Kom 
dan na 3 weken (21 dagen) langs voor je 2e vaccinatie. Ben je geprikt met Moderna? 
Dan moet je 4 weken (28 dagen) wachten tot je 2e vaccinatie.

• De herhaalprik tegen corona voor 60-plussers en volwassenen met een verminder-
de weerstand. 

• De 3e prik en nieuwe basisserie voor patiënten met een (ernstige) afweerstoornis. 
Neem wel de uitnodigingsbrief van de medisch specialist mee.

• De mRNA-boosterprik voor iedereen vanaf 12 jaar.
• Extra mRNA prik na Janssen en booster (voor buitenlandse reizen).
• Extra mRNA voor personen onder de 60 jaar, die één mRNA-prik en een booster heb-

ben ontvangen na een coronabesmetting (voor buitenlandse reizen).



 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement  : Zomercarnaval 2021/2022
Datum  : Vrijdag 20 mei van 20.11 – 01.00 uur
                          Zaterdag 21 mei van 20.11 – 01.00 uur
                         Zondag 22 mei van 14.11 – 20.11 uur
Locatie  : St. Jansgildestraat 31 te Beek
Route  : Start optocht 14:11 uur bij de parallelweg 
in Beek, route is als volgt: Parallelweg – Weemstraat – 
Sint Martinusstraat – Schoolstraat – Hövelstraat – Kleef-
sestraat – Sint Martinusstraat – Pater Gerritsenstraat 
– Averbeek – Schaapsdrift – Sint Martinusstraat – Kas-
teellaan – Peter Meisterstraat – Weemstraat – Sint Marti-
nusstraat – Sint Jansgildestraat

Afsluiting   :  De volgende wegen worden afgesloten 
op zondag 22 mei 2022 vanaf 13.45 uur:
- DIDAMSEWEG / SINT JANSGILDESTRAAT;
- ZUIDERMARKWEG / KERKHUISSTRAAT;
- KERKHUISSTRAAT / SINT JANSGILDESTRAAT;
- PETER MEISTERSTRAAT / ARNHEMSEWEG;
- ARNHEMSEWEG / ZUIDERMARKWEG;
- SCHAAPSDRIFT / DEELHORSTWEG;
- STEEGSEWEG / SINT MARTINUSSSTRAAT;
- SINT MARTINUSSTRAAT / SINT JANSGILDESTRAAT;
- PATER GERRITSENSTRAAT / SINT JANSGILDESTRAAT;

- TEN RENSKE / SINT MARTINUSSTRAAT;
- POTSTAL / KASTEELLAAN;
- OUDE KOLKSTEDEWEG / KASTEELLAAN;
- MELKWEG / ZUIDERMARKWEG / STEEGSEWEG;
- MELKWEG / ELTENSEWEG

Parkeerverbod :
-  Peter Meisterstraat: vanaf Arnhemseweg geheel par-

keerverbod.
-  Kasteellaan: Parkeerverboden vanaf de Kolkstedeweg 

tot aan de St.Martinusstraat beide zijden weg.  
-  Schoolstraat: Vanaf St.Jansgildestraat tot Hövelstraat
-  Sint Martinusstraat: Gedeelte tussen kruising St. Jansgil-

destraat en de Schoolstraat. 
   Gedeelte tussen Kasteellaan en Schaapsdrift.
-  Kleefsestraat: Geheel parkeerverbod. 
-  Pater Gerritsenstraat: Gedeelte tussen kruising Sint Mar-

tinusstraat en Averbeek.
-  Averbeek: Geheel parkeerverbod.
-  Schaapsdrift: Gedeelte tussen de kruising Averbeek/

Horstlo en de Sint Martinusstraat.

Verzonden     : 03 mei 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Jubileumfeest S.V. Kilder
Datum : 27 mei 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur
      28 mei 2022 van 15.00 tot 01.00 uur
    29 mei 2022 van 11.00 tot 22.30 uur
Locatie : Sportpark De Tol Zuiderstraat 12a Kilder
Afsluiting   : De Zuiderstraat  zal op zaterdag 28 mei 
2022 van 14.30 tot 19.00 uur worden afgesloten voor verkeer
Verzonden      : 04 mei 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: E.M. Gerrits
Adres: Raadhuisstraat 3, Didam
Datum besluit: 29-04-2022
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.


