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Portefeuilleverdeling college van B&W bekend
Op donderdag 9 juni is het nieuwe college van gemeente Montferland geïnstalleerd.

Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Harry de Vries uit de wethouders Rob Mos (Helder), 
Henk Groote (Lijst Groot Montferland), Ingrid Wolsing (PvdA) en Jeanette Derksen (Lokaal Belang 
Montferland).

Op 14 juni heeft het college de portefeuilleverdeling besproken en vastgesteld. 

Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester Harry de Vries
Portefeuilles:
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving
• Publiekszaken en relatie inwoners/bestuur
• ABJZ (Algemeen Bestuurlijke en Juridische 

Zaken), Regionale samenwerking en commu-
nicatie (kabinet)

• Huisvesting arbeidsmigranten

Wethouder Rob Mos (1e locoburgemeester)
Portefeuilles:
• Ruimtelijke Ordening
• Monumenten en landschap
• Woningbouw
• Vergunningverlening
• Projecten: 
-  Alternatieve woonvormen (combinatie met 

wethouder Ingrid Wolsing), 
-  Dorpsvoorzieningen (combinatie met wethou-

der Henk Groote)
-  Onderzoek overdekte zwemvoorziening Didam

Wethouder Henk Groote (2e locoburgemeester)
Portefeuilles:
• Cultuur en onderwijs
• Sport en gezondheid
• Economische zaken, Recreatie en toerisme
• Mediabeleid
• Projecten:
-  Integraal Kind Centrum (IKC)
-  Dorpsvoorzieningen (combinatie met wethou-

der Rob Mos)
-  Ontwikkeling industrieterrein ’s-Heerenberg

Wethouder Ingrid Wolsing (3e locoburge-
meester)
Portefeuilles:
• Duurzaamheid en klimaat
• Maatschappelijke ondersteuning jeugd en vol-

wassenen
• Werk en inkomen
• Inclusieve samenleving
Project:
-  Alternatieve woonvormen (combinatie met Rob 

Mos

Wethouder Jeanette Derksen (4e locoburge-
meester)
Portefeuilles:
• Financiën en vastgoed
• Personeel en organisatie
• Interne dienstverlening en belastingen
• Openbare werken, afvalverwerking en water
Project:
-  Centrumplan Didam

Vitaal wonen en leven in Montferland
Het liefst wilt u zo lang mogelijk in goede ge-
zondheid in uw eigen huis blijven wonen. Maar 
hoe doet u dat? In samenwerking met Gemeen-
te Montferland ondersteunt Welcom een groep 
geschoolde vrijwilligers die u helpen hier ant-
woord op te krijgen.

Deze voorlichters komen op huisbezoek en ver-
tellen u van alles over de mogelijkheden voor 
65+ers in Montferland. Zo kunnen zij u informe-
ren over bijvoorbeeld vervoer, financiën, mantel-

zorg, activiteiten voor ontmoeting en educatie 
en tips om fit en vitaal te blijven.
De huisbezoeken zijn gratis en vrijblijvend.

Aanmelden voor een huisbezoek?
Wilt u graag meer informatie of zichzelf of ie-
mand anders aanmelden voor een huisbezoek? 
Neem dan contact op met Welcom via de Wel-
zijnslijn: 0316-29 28 28 of mail naar welzijns-
lijn@welcommail.nl. Of neem een kijkje op de 
website www.iedereenwelcom.nl.

Subsidie CTB-controle: aanvraagtermijn 
sluit binnenkort 
Zoals al in een eerder bericht aangegeven, heeft 
de gemeente Montferland de tijdelijke Subsidie-
regeling Ondersteuning controles CoronaToe-
gangsBewijzen Gemeente Montferland 2022 vast-
gesteld. Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar 
gesteld voor de controle op het coronatoegangs-
bewijs (CTB). Heeft u in de periode 1 januari t/m 26 
maart 2022 kosten voor de controle van het CTB? 

Dan mag u een subsidieaanvraag hiervoor indie-
nen. Zowel bedrijven als niet-commerciële organi-
saties komen hiervoor in aanmerking. Aanvragen 
kan via www.montferland.info/subsidie-ctb. Hier 
vindt u ook meer informatie over de subsidierege-
ling, voorwaarden en criteria. 

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2022.

Harry de Vries

Rob Mos Henk Groote Ingrid Wolsing Jeanette Derksen



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

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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Zeddam, Benedendorpsstraat 15’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat zij in hun vergadering van 7 juni 2022 het wijzigingsplan 
‘Zeddam, Benedendorpsstraat 15’ hebben vastgesteld. 

Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Zeddam, Benedendorpsstraat 
15’ voorziet in een planologische regeling waarbij op grond van de 
wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 24.2 van het 
bestemmingsplan Kom Zeddam, het bestemmingsvlak ‘Horeca’ 
wordt gewijzigd in vlakken met de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ 
en ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, om herontwikkeling ten behoeve van 
de woonfunctie mogelijk te maken. Hierbij worden er 20 wooneen-
heden gerealiseerd. De betrokken percelen zijn kadastraal bekend 
gemeente Zeddam, sectie E, nummers 1279, 1309, 1513 en 2535.

Het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken ligt 
met ingang van woensdag 22 juni 2022 gedurende een termijn van 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, en is tevens te raadplegen via 
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder ge-
noemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ont-

werp bestemmingsplan bij het College van Burgemeester en 
wethouders heeft kenbaar gemaakt;

• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het 
ontwerp bestemmingsplan bij het College van burgemeester en 
wethouders kenbaar te maken.

Het besluit van het College van Burgemeester en wethouders treedt 
in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij 
binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voor-
zitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is inge-
diend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.
 
Inzagetermijn: van 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning
-  de Eik 75 te Didam, 6941 XC; het verwijderen van een draagmuur, 

praktijkruimte verhogen met een nieuw dak en plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen 15-06-2022)

-  De Klakert 1 te Azewijn, 7045 AN; het bouwen van een vleeskalve-
renstal (ontvangen 13-06-2022)

-  Doetinchemseweg 2-4 te Loerbeek, 7036 AA; het realiseren van 
een omheining en rijbak (ontvangen 13-06-2022)

-  Fluunseweg 12 te Didam, 6942 GM; het plaatsen van een tent bij 
huis (ontvangen 14-06-2022)

-  Garstestuk 23 te ’s-Heerenberg, 7041 JW; het vervangen en vergro-
ten van het huidige bijgebouw (ontvangen 11-06-2022)

-  Hengelderweg 6 f te Didam, 6942 NC; het bouwen van een be-
drijfswoning (ontvangen 15-06-2022)

-  Oude Maatsestraat 3 te Didam, 6941 SB; het nieuw bouwen van 
een loods (ontvangen 09-06-2022)

-  Oude Tramweg 28 te Lengel, 7044 AG; het kappen van een boom 

(ontvangen 14-06-2022)
-  ‘s-Heerenbergseweg 3 te Zeddam, 7038 CA; het wijzigen van 2 

naar 4 appartementen (ontvangen 14-06-2022)
-  Spoorstraat 5 te Didam, 69042 EA; het bouwen van 2 apparte-

menten (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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig ge-
bruik
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens 
om een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen, voor: 
Schoolstraat 2 te Kilder, 7035 AR; voor brandveilig gebruik van dag-
verblijf voor kinderopvang (BSO) 
De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op de locatie 
’s-Heerenberg. Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Gildestraat 4 te Stokkum, 7039 AR; het verwijderen van asbest 

(verzonden 15-06-2022)
-  Hoge Distelweg 19 te ’s-Heerenberg, 7041 EN; het verwijderen van 

asbest en slopen van een bijgebouw (verzonden 16-06-2022)
-  Prins Bernhardstraat 19 te Didam, 6942 AX; het verwijderen van 

asbest (verzonden 16-06-2022)
-   Rozenstraat 37 te Didam, 6942 WE; het verwijderen van asbest 

(verzonden 15-06-2022)

Verleende omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h, 

22j  te ’s-Heerenberg, 7041 DC; het bouwen van 10 appartementen 
(verzonden 14-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote Huilakker 22 te Didam, 6942 GG; het oprichten van een vrij-
staande woning (verzonden 10-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
- Didamseweg 39a te Beek, 7037 DJ; het uitbreiden van een werk-
tuigenberging en het bouwen van een melkveestal (verzonden 13-
06-2022) beroepschrift indienen bij het Team bestuursrecht van 
de Rechtbank Gelderland. Het adres is: Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.

 Openbare Werken
Ontwerp-Wegenlegger
Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders 
het ontwerp van de wegenlegger vastgesteld. In dit document 
wordt beschreven welke wegen openbaar zijn en wie de onder-
houdsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde 
kom.
 
De ontwerp-wegenlegger ligt ter inzage van 20 juni 2022 tot en 
met 2 augustus 2022 op het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te 
Didam. U kunt een afspraak maken via de receptie voor een toelich-
ting. 
 
Rechtsmiddel: zienswijze gedurende termijn terinzagelegging

Rechtsmiddel: Bezwaar

 Milieu
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt de 
beschikkingen voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor 
het onderwerp geluid voor de volgende locaties:

-Schoolstraat 15 te Didam, 6942 AJ;
-Schoolstraat 18 te Didam, 6942 AJ;

Verzonden: 14 juni 2022

Het ontwerpbesluit heeft voor een periode van 6 weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen 
bij ons binnengekomen. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzagetermijn: 6 weken

Rechtsmiddel: U kunt beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, 
Locatie Arnhem, Postbus 9030 te 6800 EM Arnhem.

 APV/Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Sfeermarkt Loil
Datum : 25 juni 2022 van 19.30 tot 00.30 uur
 : 26 juni 2022 van 11.00 tot 18.00 uur
Locatie : kerkplein Wehlseweg /Kloosterstraat Loil
Verzonden      : 16 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : Nevelhorsttoernooi 2022
Datum :  vrijdag 24 juni vanaf 18.00 uur t/m zondag 26 juni 

2022 tot 20.00 uur 
Locatie : Sportpark de Nevelhorst, Vincwijcweg 12 te Didam
Verzonden      : 16 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement  : Survivalrun Loil
Datum : 26 juni 2022
Tijd : 09.00 tot 16.00 uur
Locatie : Start/finish kerkplein Wehlseweg Loil
Afsluiting   : centrum Loil afgesloten voor verkeer
Verzonden      : 14-06-2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Evenement : European Company Sport Games 
Datum : 23 juni 2022 van 07.00 tot 15.00 uur (tijdrit)
 : 24 juni 2022 07.00 tot 18.00 uur (wegwedstrijd)
Locatie : Start/finish Restaurant Forest, Drieheuvelenweg  
   ’s-Heerenberg
Afsluiting : De volgende wegen worden afgesloten op:
Route tijdrit 23 juni 2022 08.00 tot 14.00 uur
Start Drieheuvelenweg; Lengelseweg; Oude Tramweg; Oude Doe-
tinchemseweg; fietspad Terborgseweg; Burg. Breemenweg; Hartj-
ensstraat; Zeddamseweg; Mengelenbergseweg; Korensingel; finish 
Drieheuveleweg
Route wegwedstrijd 24 juni 2022 09.00 tot 16.00 uur
Start Drieheuvelenweg; Lengelseweg; Zeddamseweg; Mengelen-
bergseweg; Korensingel; Finish Drieheuvelenweg
Verzonden   : 17-06-2022
Rechtsmiddel  : bezwaar.  


