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Oproep voor sportclubs: deelname Verenigingsmonitor 2022
Alle sportclubs in Montferland hebben onlangs een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 
deelname aan de Verenigingsmonitor 2022. Deze monitor is door Achterhoek in Beweging - in 
samenwerking met acht gemeenten en de buurtsportcoaches – ontwikkelt om inzicht te krijgen 
hoe het met clubs gaat en om de ondersteuning van sportclubs zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten bij de vraag. 

In het voorjaar van 2020 is de eerste editie van 
deze Verenigingsmonitor in alle acht deelnemen-
de gemeenten in de Achterhoek voor het eerst 
uitgestuurd. Op dit moment is corona zo goed als 
uit ons dagelijks leven en zijn ook de maatrege-
len verdwenen. Het verenigingsleven in de sport 
draait gelukkig weer volop. Daarom is het tijd om 
een nieuwe Verenigingsmonitor uit te zetten. 

Door de resultaten van de Verenigingsmonitor 
2022 te vergelijken met de monitor uit 2020 is 
nauwkeuriger in beeld te brengen wat de gevol-
gen van Corona precies zijn geweest. Met de re-
sultaten gaan gemeenten, buurtsportcoaches en 
Achterhoek in Beweging vervolgens aan de slag 
om clubs verder te ondersteunen in hun (door)
ontwikkeling. De deelname van zoveel mogelijk 
sportclubs is dus belangrijk.

Persoonlijke uitnodiging voor deelname
Alle contactpersonen van Montferlandse sport-
clubs hebben half mei een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen met een unieke link voor deelna-
me aan de coronamonitor. 

Het verzoek is om per club de vragenlijst één keer 
in te vullen. Het is mogelijk om de vragenlijst op te 
starten en vervolgens op een later moment door 
een andere persoon af te laten ronden. Dat maakt 
het bijvoorbeeld voor de penningmeester moge-
lijk om de financiële vragen op een ander moment 
in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 
tot 30 minuten en is mogelijk t/m zondag 19 juni. 
Onder alle door de Montferlandse clubs volledig 
ingevulde vragenlijsten verloten we één keer een 
jaarabonnement op het vakblad voor verenigings-
bestuurders: SPORT Bestuur en Management  
(t.w.v. € 160,-).

Eerdere resultaten Coronamonitor
In het voorjaar van 2020 is de eerste Verenigings-
monitor in de Achterhoek uitgezet. Van de ruim 
500 verenigingen in de regio vulden 228 vereni-
gingen de monitor volledig in. In de gemeente 
Montferland namen 20 clubs deel. Dat is ongeveer 
50% van alle sportverenigingen in Montferland.

Alle resultaten uit de Verenigingsmonitor 2020 
zijn in te zien via:
www.montferland.info/verenigingsmonitor2020  

Meer informatie of uitnodiging niet ontvan-
gen?
Wil je meer informatie over Verenigingsmonitor 
2022? Of heeft jullie vereniging de persoonlij-
ke uitnodiging voor deelname niet ontvangen? 
Neem dan contact op met Dennis Weijers, be-
leidsmedewerker gezonde leefstijl: d.weijers@
montferland.info of 0316-291327. 

Hulp of advies nodig?
Via Achterhoek in Beweging, welzijnsinstelling 

Welcom en de gemeente Montferland staan we 
met advies en ondersteuning voor verenigingen 
klaar. Dat doen we onder andere door het organi-
seren van workshops, bijscholingen, inspiratieses-
sies, maar ook via individueel advies.

Heb je behoefte aan (individueel) verenigingsad-
vies? Guido Groendijk - verenigingsondersteuner 
bij Welcom – staat voor je klaar en helpt je graag 
verder. Neem contact met hem op via: g.groenen-
dijk@welcommail.nl of 06-23237100.

Kasteel Huis Bergh in de prijzen!
In de ANWB-verkiezing ‘Allermooiste kasteel van Nederland’ is ons eigen Kasteel Huis 
Bergh op de 2e plaats geëindigd! Van harte gefeliciteerd! 

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

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Kilder, Rinkomsweg 20-22’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat met ingang van 15 juni 2022 gedurende een 
termijn van zes weken voor een ieder het ontwerp van het wijzi-
gingsplan ‘Kilder, Rinkomsweg 20-22’ ter inzage ligt. 

Het ontwerp-wijzigingsplan wijzigt het bestemmingsplan Buiten-
gebied van de gemeente Montferland ten behoeve van functie-
verandering in het landelijk gebied. In overeenstemming met de 
ruimte-voor-ruimte-regels in het bestemmingsplan Buitengebied 
worden de agrarische bedrijfsgebouwen en een agrarische bedrijfs-
woning verwijderd om twee vrijstaande woningen en een woonge-
bouw met twee wooneenheden te realiseren. In verband hiermee 
hebben Burgemeester en wethouders het voornemen, op grond van 
artikel 83 jo artikel 110a van de Wet geluidhinder, op de woning aan 
de Rinkomsweg 22 en de nieuw te bouwen woningen en wooneen-
heden een hogere geluidsbelasting van ten hoogste de grenswaar-
de van 53 dB vast te stellen als gevolg van het wegverkeer op de 
A18. Daarnaast hebben Burgemeester en wethouders het voorne-
men, ten behoeve van de ontsluiting van de woningen in de beoog-
de situatie, medewerking te verlenen aan een afwijking op grond 
van artikel 3.5.9 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 
voor een gewijzigde de uitweg van het perceel Rinkomsweg 20-22. 
Het ontwerp-wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen ligt 
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvre-

destraat 10, en is tevens via www.montferland.info en www.ruim-
telijkeplannen.nl te raadplegen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 15 juni 2022 tot en 
met 26 juli 2022 kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ont-
werp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montfer-
land, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze 
ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact 
worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-
291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt 
een verslag gemaakt. Zie ook de kolom ‘toelichting en rechtsmidde-
len’ elders op deze pagina voor meer informatie over het indienen 
van zienswijzen. 

 Bouwen
Omgevingsvergunning  Wabo (inclusief afwijking bestem-
mingsplan), herbouw schuur en wijzigen toegangsweg Scha-
penweg 40 te Zeddam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat 
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de 
regels van het geldende bestemmingsplan “Ettemastraat 21 in Zed-
dam”, een omgevingsvergunning hebben verleend voor herbouwen 
van een schuur en het wijzigen van de toegangsweg op de locatie 
Schapenweg 40 te Zeddam.   

De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:
- Bouwen;
-  Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestem-

mingsplan);

De verleende omgevingsvergunning is inhoudelijk ongewijzigd ten 
opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze eerder 
ter inzage heeft gelegen.

De omgevingsvergunning en de hiervan onderdeel uitmakende 
stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbe-
horende stukken, de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende 
stukken, en de door de gemeenteraad afgegeven verklaring van 
geen bedenkingen met bijlagen) zijn gedurende 6 weken te raad-
plegen bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Didam, Berg-
vredestraat 10. Voor het inzien van de stukken wordt geadviseerd 
een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via 
www.montferland.info. Het besluit wordt tevens gepubliceerd op 
de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerp 
omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht, en belangheb-
benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 
zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende 
omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
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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.

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

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes 
weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de om-
gevingsvergunning (7 juni 2022). De omgevingsvergunning treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de inwer-
kingtreding van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijl-
de spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig 
met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel 
het indienen van een beroepschrift als het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Benedendorpsstraat 15 te Zeddam, 7038 BA; het bouwen van 10 

grondgebonden woningen en een appartementen gebouw t.b.v 10 
appartementen (ontvangen 03-06-2022)

-  Grote Huilakker kavel 8 te Didam, kad.gem. Didam, sectie N nr. 
1587, 6942; het bouwen van een vrijstaande woning (ontvangen 
08-06-2022)

-  Julianaboom 7a te Kilder, 7035 CW; het realiseren van een aan-
bouw aan de voorzijde van de woning (ontvangen 07-06-2022)

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
-  Gildeweg 3 te Braamt, 7047 AR; het verwijderen van asbest (ver-

zonden 07-06-2022)
-  Holthuizerstraat 23 te Didam, 6942 PM; het verwijderen van as-

best (verzonden 03-06-2022)

-  Maalstoel 19 te Didam, 6942 ZP; het verwijderen van asbest (ver-
zonden 07-06-2022)

-  Pastoor van Sonsbeeckstr 20 te Stokkum, 7039 AJ; het saneren 
van het dakbeschot (verzonden 07-06-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
-  Julianaboom 1D te Kilder, 7035 CX; het oprichten van een vrijstaan-

de woning (verzonden 03-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het herbouwen van een schuur 
(verzonden 08-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Doesburgseweg 16 en 16a  te Didam, 6941 SJ; het realiseren van een 

zelfstandige inwoonsituatie (verzonden 07-06-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Klompenhorstweg 2a te Didam, 6942 RT; het verlengen van een 
jongveestal (verzonden 08-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Schweitzerstraat 11 te Didam, 6941 BT; het plaatsen van een tuin-
huisje (verzonden 07-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Terborgseweg 16 te Zeddam, 7038 EX; het bouwen van een potstal 
(verzonden 03-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland ma-
ken bekend dat zij een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 We-
genverkeerswet heeft genomen en besluit tot:

Het aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het parkeren en 
opladen van elektrische motorvoertuigen, door middel van:
-  Het plaatsen van bord E04, inclusief onderbord met pijlaandui-

ding, ter hoogte van de Plataan 21 te Didam

Inzage en informatie: 14-6-2022 tot en met 25-7-2022. 
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 : Buitenconcert
Datum : 6 juli 2022
Tijd : 19.00 tot 21:30 uur
Locatie :  Spoorstraat 33 te Didam (Parkeerplaats Debby’s 

Diervoeders)
Verzonden      : 08 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Schuttersfeest Azewijn
Datum :  18 juni 2022 van 12.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 

01.00 uur
Locatie     : Pastoor van Halplein, Past. Meursstraat Azewijn
Verzonden      : 7 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Rommelmarkt
Datum : 7 augustus 2022
Locatie : St. Jansgildestraat 31 te Beek
Verzonden      : 8 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar


