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Iedereen hoort erbij, iedereen telt mee

Deze maand (juni) is de Achterhoekse Pride 
Maand. Een maand die in het teken staat van 
de veelzijdige diversiteit en verscheidenheid van 
onze samenleving. Een maand waarin stil ge-
staan wordt en gevierd wordt dat iedereen erbij 
hoort, ongeacht afkomst, geslacht, gender, ge-
aardheid of geloofsovertuiging.

Een prachtig initiatief dat wat mij betreft ook in 
Montferland meer aandacht mag krijgen. Diverse 
symbolen (bijvoorbeeld de regenboogvlag) en 
activiteiten laten de waarde zien van die veel-
kleurige en diverse samenleving. Samenleving, 
het woord zegt het eigenlijk al, mensen die sa-
men leven en in dat samen ook proberen gestal-
te te geven aan ruimte en begrip voor elkaar. Ie-
der mens is uniek en mag er zijn. De Pride maand 
legt er even de nadruk op en tegelijk de vinger op 
de zere plek. Er zijn helaas nog steeds mensen, 
anno 2022, die worden aangekeken, nagewezen, 
soms ook beledigd of gediscrimineerd om wie ze 
zijn. Mensen uit onze samenleving en dat terwijl 
we in het eerste artikel van onze grondwet toch 
belijden dat iedereen gelijk is en meetelt, onge-
acht en noem ze maar op die mooie begrippen… 
Ik zet het hier nog maar even neer:
 

Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen gelijk be-
handeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.
 
De regenboogvlag symboliseert ook de kern van 
dit artikel. 
 
Zaterdag 18 juni j.l. was ik bij een bijeenkomst 
van de gezamenlijke kerken van Montferland. 
Hier waren ook o.a. de voedsel- en kledingbank, 
Welcom en Plavei aanwezig om over de toene-
mende armoede te praten en vooral met elkaar 
na te denken wat er aan gedaan kan worden. 
Een boeiende, maar ook best schokkende bij-
eenkomst, die tot denken aanzet en hopelijk tot 
meer. Waarom ik dit noem in het verband met 
de Pride maand? Ook hier sprake is van mensen 
die niet meer echt mee kunnen komen en er dus 
soms niet meer bij horen….
 
Beide initiatieven staan los van elkaar, maar ook 
weer niet. Beide initiatieven willen een appèl 
doen op onze samenleving, op u, op jou, op mij, 
op ons allemaal om ervoor zorg te dragen dat ie-
dereen mee kan en mag doen. Ieder mens mag er 
zijn, je hoort erbij en je telt mee.
 
Harry de Vries

COLUMN VAN DE BURGEMEESTER

ACHTERHOEK

Wederom Diamant in Montferland!

Het echtpaar Elshof-Keuben uit Kilder vierde on-
langs hun 60-jarig huwelijksjubileum. Fijn dat de 
burgemeester hen, te midden van hun kinderen, 
thuis mocht bezoeken. De bruidegom is geboren 
en getogen in Kilder en is destijds zijn bruid uit 
Nieuw-Dijk tegen gekomen bij het ‘dubbeltjes 
dansen’ bij zaal Raben in Didam. Liefde op het eer-
ste gezicht. Na 4 jaren verkering werd er getrouwd. 
Na zijn militaire diensttijd heeft de bruidegom 33 
jaren geschilderd en de bruid heeft zich bezig ge-
houden met de vele huishoudelijke taken. Zoals ze 
zelf zegt: “dat was voor mij mijn hobby”. Meneer 

heeft maar liefst 48 jaren duiven gehouden. Ook 
nu nog komt zijn buurman hem op zaterdag op-
halen om zo samen te genieten van de duiven van 
de buren en ook hier geldt weer ‘een goede buur is 
beter dan een verre vriend’. 

Het echtpaar heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen 
waar ze ongelofelijk trots op zijn. 

Nogmaals van harte proficiat en nog vele mooi 
jaren toegewenst!

Terugblik raadsvergadering 9 juni 2022
Een volle tribune tijdens de raadsvergadering 
van 9 juni jl. Een raadsvergadering die in het 
teken stond van afscheid nemen van het oude 
college en installatie van het nieuwe college.

Afscheid wethouders
Aan het begin van deze vergadering werd er af-
scheid genomen van de vijf wethouders: Walter 
Gerritsen, Jan van Halteren, Martin Som, Ruth 
Mijnen en Oscar van Leeuwen. Als eerste sprak de 
burgemeester: “Afscheid nemen doet een beetje 
pijn”. Hij prees de afscheidnemende wethouders 
voor hun inzet. Vervolgens spraken de fractievoor-
zitters hun afscheidswoorden. Tot slot kregen de 
afscheidnemende wethouders het woord.

Benoemingen
Aansluitend was het tijd voor een aantal benoe-
mingen. De nieuwe plaatsvervangend griffier, 
Marie-Cécile Heuvelmans legde de eed af. Tevens 
vond de benoeming van de plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad plaats. Deze ver-
vangt de voorzitter indien hij verhinderd is. Ook 
werden er vier nieuwe fractievolgers benoemd.

Hamerstukken
Een vast onderdeel van een raadsvergadering zijn 
de hamerstukken. Dat zijn raadsvoorstellen die de 
gemeenteraad niet meer bespreekt, maar waar de 
raad alleen over stemt. De volgende hamerstuk-
ken zijn aangenomen:
• Raadsvoorstel ‘integrale laadvisie elektrisch 

vervoer Montferland’. De plannen om ervoor te 

zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn.
• Twee raadsvoorstellen ‘kredietvotering aan-

koop grond en bijkomende kosten t.b.v. uitbrei-
dingslocatie woningbouw in Beek’. Met deze 
voorstellen wordt budget beschikbaar gesteld 
voor de aankoop van grond voor woningbouw 
in Beek.

• Raadsvoorstel ‘afgeven verklaring van geen 
bedenkingen’ voor het realiseren van een 
overkapping t.b.v. de Molenpoortstraat 35 te 
’s-Heerenberg. De gemeenteraad besluit hier-
mee dat er geen bezwaar is tegen het plaatsen 
van een overkapping met schuifwanden bij 
restaurant HJ’57.

Bespreekstukken
Op de agenda van de raadsvergadering stond een 
viertal stukken die te maken hebben met de ge-
meentelijke financiën:
• Kadernota 2023-2026. Deze nota is het uit-

gangspunt voor de financiële begroting, met 
nieuw financieel beleid.

• Vaststelling jaarstukken 2021. Ieder jaar legt 

de gemeente financiële verantwoording af. 
Uitgelegd wordt waar de gemeente het geld 
aan uitgegeven heeft.

• Begrotingen 2023 gemeenschappelijke rege-
lingen. Een gemeenschappelijke regeling is 
een samenwerkingsverband tussen meerdere 
overheden. Die gemeenschappelijke regelin-
gen stellen ieder jaar een begroting op.

• Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) 2020-
2029 gemeentelijke accommodaties. Om de 
drie jaar wordt het MJOP geactualiseerd. Voor-
afgaand vindt een inspectie plaats van de ge-
meentelijke gebouwen.

Bij de kadernota werden 5 amendementen inge-
diend. Een amendement is een voorstel tot wijzi-
ging. Drie amendementen werden aangenomen.
De kadernota werd aangenomen: 14 stemmen 
voor (Helder, Lijst Groot Montferland, PvdA, LBM) 
en 9 stemmen tegen (CDA, VVD). De fractie van 
D66 was niet aanwezig. De gemeenteraad stemde 
unaniem in met de overige drie financiële stukken.

Coalitieakkoord 2022-2026 en benoeming 
wethouders
De fracties van Helder, Lijst Groot Montferland, 
PvdA en Lokaal Belang Montferland hebben met 
elkaar een coalitieakkoord gesloten. Dit coalitie-
akkoord is besproken tijdens de raadsvergadering. 
Er is een motie aangenomen met als doel te ko-
men tot een bestuursakkoord als aanvulling op 
het coalitieakkoord.

De volgende kandidaat-wethouders zijn voor-
gedragen: Rob Mos namens Helder, Henk Groote 
namens Lijst Groot Montferland, Jeanette Derk-
sen-Geuijen namens Lokaal Belang Montferland 
en Ingrid Wolsing namens de PvdA.

In de Gemeentewet is vastgelegd dat leden van 
de gemeenteraad moeten stemmen over de voor-
dracht van wethouders. En omdat er over perso-
nen gestemd wordt, gaat dit via stembriefjes. Alle 
vier wethouders kregen voldoende stemmen en 
gaven aan dat ze graag aan de slag wilden. Zij leg-
den de eed of de belofte af.

Na de benoemingen sloot de voorzitter de verga-
dering en nodigde iedereen uit om de nieuwe wet-
houders te feliciteren.

Terugkijken of meer informatie
Wilt u de raadsvergadering van 9 juni terugkijken, 
de besluitenlijst bekijken of meer informatie over 
de gemeenteraad? Kijk dan op www.montfer-
land.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

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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Heesweg 1 te Zeddam, 7038 ET; het plaatsen van grondgebonden 

zonnepanelen (ontvangen 17-06-2022)
-  Hogenendseweg 1 te Didam, 6942 DS; het verbouwen van het 

woonhuis (ontvangen 20-06-2022)
-  Hogenendseweg 50 te Didam, 6942 DW; het bouwen van een er-

ker (ontvangen 20-06-2022)
-  Leppestraat 2 en 4 te Azewijn, 7045 AD; het verbouwen van het 

dorpshuis (ontvangen 17-06-2022)
-  Matjeskolk 17 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de bedrijfshal 

(ontvangen 21-06-2022)
-  Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het aanvragen 

van brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang (ontvangen 
22-06-2022)

-  Stillewaldweg 12 te Loerbeek, 7036AC; het renoveren van de kap 
van het woonhuis (ontvangen 22-06-2022

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het verkopen van eieren aan particu-
lieren (ontvangen 21-06-2022)

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
-  Doesburgseweg 27 te Didam, 6941 SK; het verwijderen van asbest 

(verzonden 21-06-2022)
-  Krokusstraat 2 te ’s-Heerenberg, 7041 DW; het verwijderen van as-

best (verzonden 21-06-2022)
-  Lichtenhorststraat 19 te Didam, 6942 GS; het slopen van de aan-

bouw aan de voorzijde (verzonden 21-06-2022)
-  Wilhelminastraat 13 te Didam, 6942 BH; het verwijderen van as-

best (verzonden 22-06-2022)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
-  St.Isidorusstraat 2 te Stokkum, 7039 CX; het verbouwen van een 

bedrijfswoning (verzonden 20-06-2022) Rechtsmiddel bezwaar
-  Zeddamseweg 12-12a te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het verbouwen 

van een pand (verzonden 17-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Zeddamseweg 36 en 36a te ’s-Heerenberg, 7041 CR; het realiseren 

van twee appartementen in voormalige winkel met aanbouw en 
balkonafscheiding (verzonden 22-06-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Arnhemseweg 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11j, 11k, 11m en 11n 

te Beek, 7037 CX; het transformeren van een zalencentrum tot 12 
woningen (verzonden 20-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkhuisstraat 2a te Beek, 7037 DP; het uitbreiden van de huidige 
woning aan de achterzijde (verzonden 20-06-2022) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Korenveld 2 te Braamt, 7047 CS; het herbouwen van een schuur 
woonhuis (verzonden 23-06-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Pastoor te Rielestraat 34 te Braamt, 7047 AL; het leggen van zon-
nepanelen in veldopstelling (verzonden 17-06-2022). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Schaapskooiweg 27 te ’s-Heerenberg, 7041 CK; het nieuw bouwen 
van een woonhuis (verzonden 22-06-2022). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Aanvragen exploitatievergunning
-  Molenpoortstraat 50 te ’s-Heerenberg, 7041 BG; het exploiteren 

van een restaurant - eetcafe (ontvangen 16-06-2022)

 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 milieubeheer voor de 
Nijverheidsstraat 12 te ’s-Heerenberg.

De melding betreft het plaatsen van twee weegbruggen met slag-
bomen, het verplaatsen van opstelplaatsen voor containers, het 
plaatsen van lage hekwerken, het aanpassen van de riolering op het 
terrein en het slopen van een zoutloods binnen het bedrijf.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Verleende evenementenvergunning
Evenement : Schuttersfeest De Heegh
Datum : 24 juli 2022 van 11.00 tot 18.00 uur
 : 25 juli 2022 van 11.00 tot 17.30 uur
Locatie : in en om Zaal Luiking, Van Voorstweg 1 Didam 
Verzonden    : 23 juni 2022
Rechtsmiddel  : bezwaar

Politieke Avond Montferland 
Donderdag 30 juni

Op 30 juni is er een raadsavond in het bestuurs-
centrum Gouden Handen in ’s-Heerenberg. 
De raadsavonden staan in het teken van beeld-
vorming (informatie ophalen), oordeelsvorming 
(debat) en besluitvorming (raadsvergadering). 
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.

In de raadszaal vindt vanaf 19.00 uur tot 19.30 
uur het vragenhalfuur plaats. In verband met 
de volle agenda van de beeldvormende ses-
sies hebben we dit keer een vragenhalfuur in 
plaats van een vragenuur! De raadsvergade-
ring begint om 21.00 uur.

Agenda sessies in de raadszaal
19.35 uur tot 20.35 uur Beeld- en Oordeelsvormend 
Raadsvoorstel aankoop ruilgronden Azewijn
Met dit voorstel wordt de raad gevraagd in te 
stemmen met het beschikbaar stellen van een 
krediet van € 5.500.000 ten behoeve van de aan-
koop van grond.

Agenda sessies in de kleine zaal

19.00 uur tot 19.40 uur Oordeelsvormend Raads-
voorstel Rekenkamerrapport Gesubsidieerd part-
nerschap
De essentie van dit rekenkameronderzoek is om 
handvatten te bieden die kunnen bijdragen:
• aan de doeltreffendheid van beleid en subsi-

dies, 
• aan het behouden van draagvlak voor het ver-

strekken van subsidies (bij de gemeenteraad, 
het college en de organisatie) en 

• aan de doelmatige inzet van de gemeentelijke 
middelen.

19.45 uur tot 20.15 uur Beeldvormend Raadvoor-
stel Verordening nadeelcompensatie Montferland 
2023
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de 
Omgevingswet in werking. Dit heeft ook gevolgen 
voor de systematiek van planschade. De nieuwe 
verordening is niet alleen voor planschade, maar 
ook voor nadeelcompensatie. Voorgesteld wordt 
de voorliggende verordening nadeelcompensatie 
op de datum van inwerkingtreding van de Omge-
vingswet in te laten gaan.

Agenda PAM Raadsvergadering van 30 juni 
2022, 21.00 uur

1 Opening
2 Vaststellen Agenda
3 Installatie nieuwe Raadsleden
4 Besluitenlijst vorige vergadering
5 Lijst ingekomen stukken
6 Hamerstukken
6.1 Installatie Fractievolgers LBM

6.2 Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp
6.3 Raadsvoorstel verordening WMO
6.4  Budgetaanvraag uitwerking visie ’s-Heeren-

berg-Oost kijkt vooruit
6.5 Verordening Fractieondersteuning
6.6 Herziening Reglement van Orde 2022
7 Bespreekstukken
7.1  Raadsvoorstel aankoop ruilgronden Aze-

wijn
8 Moties zonder raadsvoorstel
9 Sluiting 

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


