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Montferland bruist

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net, 
onder prachtige weersomstandigheden, 2 weken 
achter de rug met tal van mooie evenementen in 
onze gemeente rond Koningsdag en 4 en 5 mei. 
Met veel plezier en waardering voor de inzet van 
heel veel vrijwilligers kijk ik er op terug. Echter, 
als ik zo de agenda voor de komende maanden 
bekijk was het nog ‘slechts’ een voorproefje 
voor heel veel evenementen die ons te wachten 
staan. De evenementen die (grotendeels) alleen 
mogelijk worden gemaakt door de geweldige 
vrijwilligers in onze gemeente.

De komende tijd is er voor ieder wat wils. Of je nu 
houdt van tractorpulling, geglij in de wei, schut-
ters- en gildefeesten, carnaval (onder hopelijk 
zomerse omstandigheden), wandeltochten en 
wat er allemaal nog meer is. Er is genoeg te be-
leven voor jong en oud! Het maakt het leven in 
onze mooie gemeente Montferland zo veelzijdig 
en mooi! 

Als ik daarover nadenk, dan realiseer ik mij gelijk 
dat we een bevoorrechte gemeente zijn, waarin 
in alle kernen mensen bereid zijn om zich hiervoor 
in te zetten. Op één van de festiviteiten die ik de 
afgelopen tijd heb bezocht, vertelde iemand mij 
dat het in zijn familie ‘van grootvader op vader 
op zoon is gegaan’, iedereen doet mee! Op een 
andere bijeenkomst werd ik geraakt door het 
verhaal van iemand die aangaf vanuit het ‘druk-
ke’ Westen naar Oost-Nederland te zijn verhuisd. 
Van een grote stad naar een klein dorp (in Mont-
ferland).  Hier had zij zoveel gemeenschapsge-
voel gezien en ervaren dat ze gelijk besloot zich 
aan te melden als vrijwilligster die ‘gewoon’ iets 
wilde doen. Dan is duidelijk waar een ‘klein dorp’ 
heel groot in kan zijn! Dat gemeenschapsgevoel 
is uniek en is iets om te koesteren en zuinig op te 
zijn. Het is immers een levensader van Montfer-
land, een gemeente waar altijd wel iets leuks te 
doen is. Een gemeente waar je erbij hoort, een 
gemeente die bestaat uit die geweldige inwo-
ners, verenigingen, organisaties en ook bedrijven 
(immers, vergis je even niet over hoeveel er ge-
sponsord wordt).

Het is een voorrecht om in zo’n gemeente te mo-
gen wonen, werken en te genieten. Een gemeen-
te die bruist!

Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER Diamant in Beek! 

Afgelopen week was het echtpaar Leijting-Daals 
maar liefst 60 jaar getrouwd. Burgemeester Harry 
de Vries bezocht het echtpaar thuis om hen per-
soonlijk te feliciteren. Het echtpaar heeft elkaar 
destijds leren kennen tijdens een dansavond op 
tweede kerstdag in ‘s-Heerenberg. Behalve dat 
de bruidegom de dans goed wist te leiden, wist 
hij daar ook zijn toekomstige bruid te verleiden! In 
1962 werd er getrouwd en is het bruidspaar gaan 
wonen aan de Zuidermarkweg in Beek waar zij ook 
nu nog altijd prachtig wonen. Na militaire dienst 
werkte de bruidegom op diverse plekken, maar 
de meest fijne jaren waren bij de storingsdienst in 
Duitsland. Zoals meneer zegt; “dat waren ‘gemüt-

liche’ jaren”. De bruid had de zorg voor de kinderen 
en werkte met veel plezier in het restaurant van 
Van Raaij in Zeddam. Ook aan hobby’s ontbreekt 
het niet. De bruidegom is imker, en is graag in de 
moestuin. De bruid houdt van fietsen, lezen, puz-
zelen en deed jaren achtereen vrijwilligerswerk bij 
de werkgroep ouderen, de zonnebloem en bij de 
vrouwenbond. 
Samen kregen zij 5 kinderen en 9 kleinkinderen 
waar zij mega trots op zijn. 

Van harte gefeliciteerd met dit prachtige huwelijks- 
jubileum!

Liander werkt aan verbetering elektriciteitsnetwerk
Netbeheerder Liander is gestart met de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Dit 
project bestaat uit de aanleg van circa 28 kilometer nieuw 20.000 volt elektriciteits-
netwerk en het plaatsen van 4 extra elektriciteitshuisjes in onder meer de gemeente 
Montferland en Oude IJsselstreek. 

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de 
toename van duurzaam opgewekte energie door 
zonnepanelen is de uitbreiding van het elektrici-
teitsnetwerk noodzakelijk geworden.

In Azewijn aan de Laakweg, op de hoek van de 
Uiverstraat, wordt er naast een bestaand trans-
formatorhuisje van Liander, een transformator-
ruimte bijgeplaatst. Deze ruimte zal de spanning 
van 20.000 volt terug regelen naar 10.000 volt. 
Dit om het reguliere net te voeden, zodat het elek-
triciteitsnetwerk weer klaar is voor de toekomst.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden worden ter plaatse 
verkeersmaatregelen genomen. Er zal overlast 
ontstaan, echter tracht Liander dit tot een mini-
mum te beperken. Inritten van woningen en be-
drijven worden voorzien van mantelbuizen, zodat 
deze kortstondig niet bereikbaar zijn. Uiteraard 
geschiedt dit pas na overleg met de bewoners/
eigenaar.

Globale planning
De uitvoering gebeurt in verschillende fases. De 
werkzaamheden nabij/op de voetbalvelden rich-
ting/aan de Passtraat in Azewijn vinden plaats tij-
dens de zomerstop. Deze werkzaamheden staan 
nu gepland voor eind mei, begin juni. 
Vervolgens worden de werkzaamheden van Net-
terden naar Azewijn, via de Laakweg richting het 
voetbalveld opgepakt. De verwachting is dat dit 
deel rond de bouwvak uitgevoerd wordt.

Het laatste deel Gendringseweg richting de Pro-
vinciale weg is gepland voor uitvoering medio 
september/oktober.

Vragen?
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur 
dan een mail naar Marcel Mariët, 
Marcel.Mariet@alliander.com

Ga voor meer informatie naar: 
www.montferland.info/projecten
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O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordering

Ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Kerkwijk fase VIII’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Kerkwijk fase 
VIII’ met ingang van 18 mei 2022, gedurende een termijn van zes 
weken, bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in 
Didam, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montfer-
land.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 

Al enige jaren is de ontwikkeling van nieuwe woonwijk Kerkwijk in 
Didam in uitvoering. Op dit moment zijn fase 1 t/m 7 gereed of in 
aanbouw. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie 
van maximaal 26 woningen in fase 8. Deze fase is gelegen tussen 
de Meursweg 8 t/m 18 in het Noorden, de Dijksestraat 28, 28a en b 
in het Oosten, de Molenkamp in het Zuiden en de Grote Huilakker 5 
en 7 in het Westen. 

Het bestemmingsplan is gebaseerd op een stedenbouwkundige 
opzet dat voorziet in tien twee-onder-één-kap woningen, twee vrij-
staande woningen, acht rijwoningen en zes duplexwoningen (een 
woonvorm waarbij twee wooneenheden boven elkaar worden ge-
bouwd met de uitstraling van een eengezinswoning). 

Vanwege de voorgenomen gefaseerde uitvoering is voor een deel 
van het oostelijk plangebied een voorlopige bestemming opgeno-
men. Hiermee is hobbymatig agrarisch gebruik en een bestaande 
paardenbak gemaximeerd op 5 jaar. Na het verstrijken van deze 
termijn, zijn de gronden definitief bestemd voor ‘wonen’.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar 
zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden ge-
maakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afde-
ling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Heeghstraat 70 te Didam, 6942 PG; het plaatsen van zonnepa-

nelen op het achterdakvlak van een bijgebouw en het oprichten 

van een grondopstelling zonnepanelen in achtertuin (ontvangen 
05-05-2022)

-  Kerkhuisstraat 2a te Beek; 7037 DP; het uitbreiden van de huidige 
woning aan de achterzijde (ontvangen 05-05-2022)

-  Pastoor te Rielestraat 34 te Braamt, 7047 AL; het  leggen van zon-
nepanelen in veldopstelling (ontvangen 11-05-2022)

-  Rozenstraat 5 te Didam, 6942 WD; het verbreden van de inritband 
(ontvangen 10-05-2022)

-  Wehlseweg 39 te Didam, 6941 DJ; het plaatsen van twee dakra-
men (ontvangen 05-05-2022)

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Eik 118 te Didam, 6941 XH; het verwijderen van asbest (verzon-

den 09-05-2022)
-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE Braamt; het slopen van toilet-

gebouw Botterham (verzonden 06-05-2022)
-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE Braamt; het slopen van kiosk-

gebouw Gilde (verzonden 06-05-2022)
-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE Braamt; het slopen van toilet-

gebouw Loo (verzonden 09-05-2022)
-  Landweerswal 2 te Braamt, 7047 CE Braamt; het slopen van toilet-

gebouw Rozenpas (verzonden 09-05-2022)
-  St.Isidorusstraat 2 te Stokkum, 7039 CX; het slopen en verwijde-

ren van asbest van bijgebouwen (verzonden 09-05-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
-  Arnhemseweg 11 te Beek, 7037 CX; het transformeren van een za-

lencentrum tot 12 woningen (verzonden 10-05-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Molenberg 9 te Stokkum, 7039 CL;  het restaureren van het Mul-
derhuis (verzonden 11-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Stirlingstraat kavel 6 te Beek, 7037; het nieuw bouwen van een 
bedrijfspand (verzonden 10-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Donjon 46 te Didam, 6942 RP;  het plaatsen van een overkapping 

en berging (verzonden 06-05-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Rozenkampsweg 33 te Stokkum, 7039 AC; het plaatsen van een 

dakkapel en verduurzamen van het dak (verzonden 11-05-2022). 
Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland 
maken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 
Wegenverkeerswet heeft genomen en besluit tot:
 
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 
door middel van het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord met 
kentekenaanduiding, ter hoogte van:
- Asterstraat 13 te Didam
- Polstraat 10 te Didam
 
Inzage en informatie: 17-05-2022 t/m 28-06-2022. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant, door te zoeken 
op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning

Evenement : Endurance Montferland
Datum : 24 september 2022
Tijd                : 05.00 tot 22.00 uur
Locatie : Start/finish Manege Stroombroek Braamweg 7  
     Braamt
Verzonden      : 10 mei 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Pleinfeest
Datum : 29 juli 2022
Tijd : 16.00 uur tot 01.00 uur
Locatie : Plein St. Jansgildestraat 52 Beek
Verzonden      : 10 mei 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Politieke Avond Montferland 
Donderdag 19 mei

Op 19 mei is er een raadsavond in het bestuurscen-
trum Gouden Handen in ’s-Heerenberg. 

De raadsavonden staan in het teken van beeldvor-
ming (informatie ophalen), oordeelsvorming (de-
bat) en besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenuur kunnen 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/gemeente-
raad en kan ook op een later moment worden 
teruggekeken via de website. Van de sessies in de 
kleine zaal worden audio-opnames gemaakt die 
later teruggeluisterd kunnen worden.

Deze avond zal de raadsvergadering geen door-
gang vinden.

In de raadszaal vindt het vragenuur plaats 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Agenda sessies in de raadszaal

19.00 uur tot 19.35 uur - Oordeelsvormend Raads-
voorstel Integrale Laadvisie Elektrisch Vervoer 
Montferland.
Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk 
toe, ook in Montferland. Om te zorgen dat er tij-
dig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. 
Hierin is afgesproken dat gemeenten zorgen voor 
een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. De 
visie bepaalt de strategie van de gemeente en 

wordt ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. 
Het plaatsingsbeleid richt zich op de uitrol van de 
laadinfrastructuur en wordt ter kennisgeving aan 
u voorgelegd.

19.40 uur tot 20.10 uur - Auditcommissie bespre-
king jaarrekening
De gemeenteraad moet het college kunnen con-
troleren. Om de raad adequaat en permanent te 
ondersteunen in zijn financiële taken en verant-
woordelijkheden heeft de gemeenteraad een 
gemeentelijke auditcommissie in het leven geroe-
pen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk 
van de gemeenteraad zonder politiek karakter.

De auditcommissie ondersteunt de gemeente-
raad bij financieel technische onderwerpen. Het 
is een afstemmingsoverleg over onderwerpen die 

vooral te maken hebben met de accountant. De 
auditcommissie brengt hierover gevraagd en on-
gevraagd advies uit aan de gemeenteraad.

De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden 
vanuit de Rekenkamercommissie: de voorzitter 
van de Rekenkamercommissie en één raadslid uit 
de commissie Bestuur die geen lid is van de Reken-
kamercommissie. De leden worden door de raad 
benoemd en ontslagen.

Wilt u inspreken tijdens een beeldvormende sessie 
of meer informatie? Neemt u dan contact op met 
de griffie per e-mail: griffie@montferland.info of 
telefonisch 0316-291378. De actuele raadsagen-
da en de vergaderstukken kunt u raadplegen via:  
www.montferland.info/gemeenteraad 

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


