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Brief van burgemeester De Baat 
#Alleensamen 

Didam, 20 oktober 2020 

Beste Montferlanders, 

Ontwikkelingen Corona niet positief 
We leven sinds 14 oktober jl. in een gedeeltelijke lockdown. Dit zullen we in ieder geval 
vier weken met zijn allen vol moeten houden. Over twee weken bepaalt het kabinet of 
deze gedeeltelijke lockdown voldoende effectief is, of dat nog verdergaande maatre-
gelen nodig zijn. 
Het doel is om het aantal besmettingen fors terug te dringen. De maatregelen zijn op-
nieuw heel ingrijpend. Ze doen pijn, ze hebben veel impact op onze manier van leven: in 
onze samenleving, in het familieleven, op school en bij de sport; in onze tradities, zoals 
de kermissen, het sinterklaasfeest en de carnaval, en in onze economie, bij onderne-
mers en werknemers. Maar de maatregelen zijn noodzakelijk. Ook bij ons. 

Actuele cijfers Montferland zorgelijk 
Het aantal besmettingen in onze gemeente loopt op dit moment sterk op. En daarmee 
ook het risico van besmetting. Gelukkig zijn er in deze tweede golf nog geen geregis-
treerde besmette personen overleden. Wel zijn er de afgelopen week maar liefst 99 
nieuwe besmettingen bijgekomen. Op het totaal aantal geregistreerde besmettingen 
van ruim 300 sinds het uitbreken van de pandemie in maart jl. is dat erg veel. De huidige 
besmettingen zijn vrijwel volledig in de leeftijd van 12 - 60 jaar en redelijk evenwichtig 
over deze leeftijden verdeeld. Zoals u kunt begrijpen geeft dit beeld aan ons allen reden 
tot zorg. 

#Alleensamen 
Het aantal besmettingen moet terug. Daarbij hebben we iedereen nodig, ook in Mont-
ferland. Er is echt een verandering in gedrag nodig. Heel veel mensen doen dat al. En ik 
vraag iedereen hun voorbeeld te volgen. We kennen die maatregelen allemaal: we blij-
ven zoveel mogelijk thuis, we houden 1,5 meter afstand en we dragen een mondkapje 
in de publieke ruimte.  
We zien het helaas ook nog wel eens mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan ouders aan de 
rand van het schoolplein, rondom sportvelden of in de natuur, maar ook aan vrienden-
ploegen die met elkaar gezelligheid zoeken. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan 
de regels gaat houden zal er in deze periode strenger worden gehandhaafd waar nodig. 
Minder waarschuwen, eerder beboeten. 
De snelste manier om van de maatregelen af te komen, is door ons eraan te houden. We 
hebben dit zelf in de hand. In het voorjaar is het ons ook in Montferland gelukt om het 
virus eronder te krijgen. Dit is ook nu nodig. Ons eigen gedrag geeft de doorslag!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Peter de Baat

CoronaMelder

voorkom dat je onbewust een ander besmet

ik   download   de app 
om mijn vriendin
te beschermen

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

Het dashboard van de Rijksoverheid geeft een actueel overzicht van besmettingen in 
Nederland en dus ook in de gemeente Montferland. Kijk voor meer informatie op 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente

Cursus ‘Omgaan met psychische problemen’ 
voor familie en naastbetrokkenen
Op 17 november start bij GGNet in Zevenaar de cursus ‘Omgaan met psychische 
problemen’, voor naastbetrokkenen. 

De cursus is bedoeld voor partners, ouders, 
volwassen kinderen en andere direct be-
trokkenen bij mensen met psychische pro-
blemen. Er staat niet één specifieke stoor-
nis centraal. U kunt terecht als er sprake is 
van problemen zoals borderline, depressie, 
angstklachten, ADHD of een dwangstoor-
nis.
In deze cursus krijgt u naast achtergrondin-
formatie over ziektebeelden ook handvat-
ten voor het samenleven met iemand met 
deze problematiek. Daarnaast zal u tips 
ontvangen om goed voor uzelf te zorgen. 
Het delen van ervaringen is een belangrijk 
onderdeel van de cursus. De cursus bestaat 
uit acht bijeenkomsten en een terugkom 
bijeenkomst. 
Deze cursus wordt zowel op locatie bij GG-
Net als online gegeven. U kunt zelf kiezen 

wat u in deze coronatijd het meest prettig 
vindt. En waardoor als er mensen uitvallen 
door quarantaine of lichte klachten de cur-
sus online door kan gaan. 

Meer info en aanmelden
Voor de start van de cursus is er een ken-
nismakingsgesprek met de deelnemer en 
(één van de) trainers. 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.ggnet.nl/preventie.



Zo’n woningbrand gun je je ergste vijand niet’
Start campagne ‘Rookmelders redden levens’

“In een klap ben je alles kwijt. Het besef dat het echt gebeurd is, is heel onwerke-
lijk. Dat moment kwam bij mij pas, toen ik op een noodlocatie op de bank zat en 
een T-shirt aan wilde doen, maar me realiseerde dat mijn kleren ook weg waren. Je 
verzamelt in je leven spullen die herinneringen met zich mee dragen en die komen 
nooit meer terug”, vertelt Chantal de Vreede die in 2018 een woningbrand mee-
maakte. Vandaag starten de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer 
Nederland de campagne ‘Rookmelders redden levens’ om het aantal slachtoffers 
van een woningbrand te beperken. “Belangrijk,” zegt Chantal “want al wist ik met 
mijn gezin nog net veilig te vluchten, de impact is tot vandaag aan toe voelbaar.”

Chantal en haar gezin werden twee jaar 
geleden in een keer uit hun normale leven 
weggerukt toen de oplader van de elektri-
sche scooter in brand vloog en de brand 
oversloeg naar hun huis. Het huis brandde 
volledig uit en moest worden gesloopt. 
“Mijn man werd wakker van een harde knal 
en toen hij op de vide ging kijken zag hij dat 
er beneden brand was en riep ‘brand! Er-
uit!’ Ik rende direct naar mijn dochter, toen 
drie jaar oud. Ik probeerde haar lievelings-
knuffel nog mee te nemen, maar dat is in 
de haast niet meer gelukt. Eenmaal buiten 

in de achtertuin zagen we de vlammen al 
boven het dak uit komen. Op dat moment 
sta je vol adrenaline en voel je nog geen 
emoties. Maar het leven wordt al snel heel 
complex. Je staat letterlijk op straat. We 
zijn in de afgelopen twee jaar maar liefst 
acht keer verhuisd.”

Rookmelders redden levens
Dat een brand zich razendsnel ontwikkelt 
kan Joost Ebus, onderzoeker-adviseur bij 
de Brandweeracademie en lid van de Ad-
viescommissie Nationale Brandpreven-

tieweken, bevestigen: “Ik zie het dagelijks 
in mijn werk als brandonderzoeker. Dat 
de giftige rook bij brand dodelijk is, weten 
we al langer. Die levensgevaarlijke situatie 
kan al binnen vier minuten ontstaan, mede 
door het meubilair zoals je dat in de mees-
te woningen ziet. Nieuw onderzoek van de 
Brandweeracademie* toont aan dat zelfs 
een klein brandje in een bank ervoor kan 
zorgen dat de giftige rook binnen twee mi-
nuten ook andere ruimtes en zelfs andere 
woningen kan binnendringen. Zeer ver-
ontrustend. Vroege ontdekking van brand 
door een rookmelder is letterlijk van le-
vensbelang, want die paar minuten is niks 
als je samen met je gezin veilig buiten moet 
zien te komen.”

Wettelijke verplichting
Afgelopen april mocht Chantal met haar 
gezin na twee jaar in hun herbouwde huis 
trekken: “Ik ben nu veel meer bezig met 
brand. Bang om het nog een keer mee te 
maken. We hebben in het nieuwe huis twee 
extra trappen laten maken als vluchtrou-
tes en we hebben gekoppelde rookmelders 
opgehangen. Zo’n brand gun je je ergste vij-
and niet.” Per 1 juli 2022 wordt het voor alle 
woningen in Nederland verplicht op elke 
etage in de gang of hal een rookmelder te 
plaatsen. Ebus: “Een mooie ontwikkeling, 
maar wat mij betreft plaats je hem nu al. 

Niet omdat het verplicht is, maar omdat je 
je gezin veilig wilt hebben. Daarbij is het be-
langrijk dat rookmelders op de juiste plek 
hangen, goed onderhouden worden en een 
batterij hebben die 10 jaar meegaat. Ik zie 
het nog te vaak dat ik bij een uitgebrande 
woning kom en de rookmelders nog in de 
verpakking of zonder batterij op de kast la-
gen. Op de website rookmelders.nl vind je 
welke rookmelders goed zijn en waar je ze 
moet plaatsen.” 
Ebus adviseert niet alleen op de gangen, 
maar ook in elke slaapkamer een rookmel-
der te plaatsen: “We zien in het onderzoek 
van de Brandweeracademie hoe onvoor-
spelbaar de giftige rook zich door je huis 
kan verspreiden. Het komt vanuit de bran-
druimte via de stopcontacten en kabelgo-
ten andere kamers binnen. Zeker als je ligt 
te slapen is een rookmelder echt het enige 
dat je waarschuwt bij brand en je tijd geeft 
om te vluchten.”

De campagne ‘Rookmelders redden levens’ 
is een campagne van het Netwerk Nationa-
le Brandpreventieweken; een initiatief van 
de Nederlandse Brandwonden Stichting, 
Brandweer Nederland, het IFV (Instituut 
Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Ver-
zekeraars om het aantal slachtoffers van 
woningbranden in Nederland tot een mini-
mum te beperken.

 KOPP/KOV Doe-Praatgroep (8-12 jaar) 
Start 16 november 2020

Informatie voor kinderen van wie de vader of moeder psychisch ziek is of verslaafd.

Iedereen is wel eens ziek. Sommige mensen hebben griep of breken een been. Andere men-
sen zeggen soms rare dingen of zijn heel erg moe en liggen de hele dag in bed. Die mensen 
zijn ook ziek, maar dan in hun hoofd. Dat noemen we psychisch ziek. Ook kan iemand ver-
slaafd zijn aan drank of drugs. Mensen die psychisch ziek of verslaafd zijn voelen zich niet 
erg goed. Ze kunnen soms snel boos worden of zijn juist heel erg verdrietig. Dat is moeilijk 
om te begrijpen. 

Heeft jouw vader of moeder dat ook?
Heeft jouw vader of moeder ook psychische problemen of is jouw ouder verslaafd? Mis-
schien ben jij wel eens verdrietig of boos omdat je vader of moeder ziek is. Of ben je bang 
dat het jouw schuld is? Dat is niet zo, jij kunt er niks aan doen dat je vader of moeder proble-
men heeft. En dat je er wel eens boos of verdrietig om bent, dat is heel normaal. 

Voor wie?
De doe-praatgroep is voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. Er kunnen zes tot tien kin-
deren meedoen en de groep wordt gegeven door twee begeleiders. Deze kinderen hebben 
allemaal een zieke vader of moeder. Zij weten dus ook hoe jij je voelt en hoe het bij jou thuis 
kan zijn. 

Wat doen we in de groep?
In de doe-praatgroep doe je van alles en leer je van alles over de ziekte van je ouder. Iedere 
keer hebben we weer een ander thema waar het in die bijeenkomst over zal gaan. Je zult 
merken dat het vooral de eerste keer erg spannend is, maar ook erg leuk. Elke keer ziet er 
een beetje hetzelfde uit, we praten eerst over hoe het met jou gaat en over hoe het met 
je zieke vader of moeder gaat. We gaan daarna knutselen, bijvoorbeeld tekenen. Aan het 
einde doen we een leuk spel of mag je vrij spelen. 
Jouw ouders worden ook uitgenodigd voor een ouderavond. Tijdens deze avond 
gaan de begeleiders jouw vader en/of moeder meer vertellen over de groep en 
kunnen zij vragen stellen aan de begeleiders. 
 
Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de 
cursusleiders. Hierbij wordt nagegaan of de cursus aansluit bij de verwachtingen.

Nadere informatie en aanmelding
Voor meer informatie, vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat Preventie op telefoonnummer (088) 933 11 80 
of e-mail preventie@ggnet.nl. U kunt ook kijken op de website: ggnet.nl/preventie

Werkzaamheden
Tussen maandag 26-10-2020 en donderdag 29-10-2020 vinden er asfaltwerk-
zaamheden  plaats. De aannemer zal de wegen afsluiten en een omleidingsroute 
plaatsen.

Het gaat om:

- Netterdseweg Azewijn
- Doetinchemseweg KIlder (vanaf kom bord richting wijnbergen)
- Linthorsterstraat Stokkum

Met warmtefoto’s jouw warmteverlies in beeld
Het wordt weer kouder buiten en we zetten de verwarming steeds vaker aan. Deze 
warmte wil je natuurlijk zo lang mogelijk in je woning vasthouden, maar vaak gaat 
een groot deel van de warmte verloren door slechte isolatie, naden en kieren. Dit 
warmteverlies zorgt ervoor dat er meer gestookt moet worden, wat vervolgens 
leidt tot hogere energiekosten. 

Via warmtefoto’s kun je zien waar een huis 
warmte verliest en waar het eventueel zin-
vol is om extra maatregelen te nemen en 
zo geld te besparen. Agem Energieloket 
biedt gratis de mogelijkheid aan Achter-
hoekse buurten en dorpen om gezamenlij-
ke warmtefoto acties op te zetten. De ge-
hele actie wordt volgens RIVM-richtlijnen 
georganiseerd. 
Agem Energieloket is op zoek naar bewo-
ners die in hun buurt of dorp samen met 
hen een warmtefoto actie willen organise-
ren. Ze bieden een training aan waarin een 
camerateam van bewoners zelf leert een 
warmtefotocamera te bedienen en hoe 
deze warmtefoto’s af te lezen zijn. Ook hel-

pen ze de actie breed op te zetten in jouw 
buurt. 
Na de actie zal er een terugkoppeling zijn 
zodat je precies weet waar jij op kunt be-
sparen. Ook kan er tijdens deze terugkop-
peling worden gekeken naar de mogelijke 
vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het 
collectief inkopen van isolatie voor de wo-
ningen.

Heb je interesse om samen met jouw wijk 
of dorp aan de slag te gaan? Verzamel 
dan een aantal buren en neem contact op 
met Sanne Schrader van Agem Energielo-
ket via sanne.schrader@agem.nl of via  
0314-820360.



Didamse werkgroep komt op voor belangen van bewoners 

‘Praat mee over aardgasvrije Bloemenbuurt’
De Bloemenbuurt in Didam wordt aardgasvrij. Althans, dat zijn de duurzame plan-
nen die op dit moment op haalbaarheid worden onderzocht. Ook bewoners laten 
hun stem horen. Bijvoorbeeld via de werkgroep Aardgasvrij.

Peter de Rooy en Jaap van der Veen maken 
deel uit van de werkgroep. “Iedereen be-
seft dat er een toekomst zonder aardgas 
aan zit te komen”, begint Peter de Rooy te 
vertellen. “Ik denk dat wij dat zelf nog gaan 
meemaken. In de Bloemenbuurt lopen we 
op het gebied van duurzaamheid voorop. 
Deze wijk is bestempeld tot Wijk van de 
Toekomst. Hier wordt nu al concreet ge-
keken of we op een alternatieve wijze de 
woningen kunnen verwarmen. Plavei is al 
heel ver met de plannen voor de huurwo-
ningen en eigenaren van koopwoningen 
mogen meeliften. Dat is mooi natuurlijk, 
maar zeker niet voor iedereen een vanzelf-
sprekendheid. Ook niet voor ons.”
Jaap van der Veen knikt bevestigend. Hij 
wijst op de enquête die eerder is gehouden 
om buurtbewoners te polsen en de actie 
die in het najaar op de planning staat. “Wij 
willen weten hoe woningeigenaren tegen 
het aardgasvrij maken van hun woning 
aankijken. Daarom gaan we op een nog te 

bepalen moment blok voor blok met wo-
ningeigenaren in gesprek. Wat ze vinden 
van de plannen, of ze weten wat er precies 
bedoeld wordt en of ze ondersteuning no-
dig hebben bij het nemen van beslissin-
gen.”

Informatie inwinnen
Voor beide heren is het doel van de werk-
groep om zoveel mogelijk informatie in 
te winnen om daarmee de kennisachter-
stand die er bij veel mensen is in te vullen. 
Peter de Rooy: “Uiteindelijk willen we dat 
onze woning op een goede en goedkope 
manier verwarmd wordt. Als dat via een 
nieuw aan te leggen warmtenet kan, zou 
dat mooi zijn. Wordt het toch een warmte-
pomp, dan willen we die mogelijkheid ook 
openhouden. We willen dat er wat te kie-
zen blijft en dat we niet afhankelijk worden 
van één partij. Daarom maken we ons sterk 
om in dit traject maximale invloed te heb-
ben op alle besluiten die worden genomen. 

De vernieuwing van de Bloemenbuurt in Didam is nu in volle gang. En daarom ging op 
10 oktober Operatie Struikroof van start. Tijdens operatie Struikroof konden bewoners 
uit de tuinen van de eerste te slopen huurwoningen van Plavei planten, struiken en 
groen ‘roven’. “Het is zo jammer als mooie planten, kruiden en struiken in de afvalcon-
tainer verdwijnen. We geven het liever een tweede leven!”, zegt Liesbeth Becker van 
de werkgroep Groen (van Wijk voor de Toekomst). Liesbeth en Monique Boerboom zijn 
de drijvende krachten van het sympathieke bewonersinitiatief. Plavei en sloopbedrijf 
Enzerink werkten enthousiast mee. Het is onderdeel van een hoger doel van Plavei, na-
melijk om materialen die vrijkomen bij renovatie en sloop zo veel mogelijk een tweede 
leven te geven om hiermee uitputting van grondstoffen tegen te gaan en klimaatver-
andering te beperken.

Het Plantenasiel 
De planten die overbleven gaan in bakken van het Plantenasiel, ook een initiatief van 
de bewonerswerkgroep. Deze bakken vind je op de Dahliastraat 20, de Rozenstraat 78 
de Irisstraat 1, de info-woning van Plavei. De uitgegraven planten bleven hier nog een 
week staan en konden worden opgehaald door bewoners die op 10 oktober zelf kon-
den roven. Daarna zijn de planten tussen het openbaar groen gepland zodat er niets 
verloren ging. 

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

De werkgroep Aardgasvrij Peter de Rooy (links) en Jaap van der Veen. Foto: Sjoerd Geurts 

En met die gedachte zouden we het fijn 
vinden als meer bewoners zich aansluiten 
bij de werkgroep. Samen sta je sterker.”
Volgens Peter en Jaap moeten er nog heel 
wat stappen gezet worden voordat de 
keuze over een warmtenet valt. Peter: “Wij 
willen van al die stappen wel wat vinden. 
Wie de warmte gaat leveren, wie de leidin-
gen aanlegt, wie ons de rekening stuurt...” 

Jaap van der Veen: “En precies daarom 
zetten we de schouders er samen onder en 
hebben we de hele buurt nodig om mee te 
denken…”
Belangstellenden voor de werkgroep kun-
nen zich aanmelden via de emailadressen 
jaapenloesvanderveen@gmail.com en 
p.j.rooy@kpnmail.nl.

Nieuws van de Dorpsraad Stokkum
Graag hadden we alle inwoners van Stokkum uitgenodigd voor een openbare bij-
eenkomst van de dorpsraad in oktober/november dit jaar. Echter de onzekerhe-
den over de mogelijkheden van fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment te groot 
om dat te plannen. Maar we willen u toch actueel informeren.

We zijn gestart met een online platform 
MijnStokkum.nl. Dit onafhankelijk plat-
form is op initiatief van de dorpsraad aan-
geschaft met ondersteuning van de ge-
meente Montferland en het Oranjefonds. 
MijnStokkum.nl is een sociaal interactief 
online platform voor inwoners van Stok-
kum en andere geïnteresseerden. 
Hierop kunnen inwoners en organisaties in-
formatie, activiteiten en initiatieven plaat-
sen. Deze zijn daardoor beter zichtbaar en 

vindbaar, wat leidt tot meer verbinding 
en versterking. Doel is het versterken van 
onderlinge verbindingen en het verhogen 
van onderlinge betrokkenheid. We willen 
mogelijk maken dat inwoners elkaar beter 
weten te vinden en (nog meer) dingen sa-
men doen. 
Door dit op een toegankelijke en eigentijd-
se manier te doen via o.a. MijnStokkum.nl 
ontstaat meer interactie en wordt de be-
trokkenheid in en bij het dorp vergroot.

Wil je actief meedoen aan het platform 
MijnStokkum.nl en informatie toevoegen, 
activiteiten delen of iets op de agenda of 
het prikbord zetten? Schrijf je dan nu in 
en maak een profiel aan. We willen weten 
waarom jij Stokkum zo waardeert, maar 
ook wat jij andere inwoners te bieden hebt. 
Zo kunnen we elkaar helpen en versterken. 
Dit gaat heel eenvoudig en is in 1 minuut 
geregeld. Ga naar www.mijnstokkum.nl en 
schrijf je in. De afgelopen maanden hebben 
we al veel informatie geplaatst op de site, 
maar het is de bedoeling dat we de site sa-
men verder gaan invullen en onderhouden.
We willen het platform ook nog officieel en 
feestelijk lanceren dit jaar, het liefst fysiek 
en we zullen via MijnStokkum.nl alle inwo-
ners daarover informeren. Een extra reden 

dus om je nu te registeren en regelmatig te 
kijken op de site. Aan de site is overigens 
ook een Facebook pagina gekoppeld, dus 
like die ook, dan zie je onze berichten ook 
via Facebook verschijnen. De redactie en 
sitebeheer wordt op dit moment gedaan 
door Monique van Merrebach, Ron Hage-
meijer en Freddy van Dijken. Ben je geïnte-
resseerd om mee te werken of heb je vra-
gen over de site, stuur ons dan een mail op 
info@mijnstokkum.nl. Via MijnStokkum.nl 
zal de dorpsraad uiteraard ook alle actuele 
informatie delen, maar zodra de kans zich 
voordoet nodigen we u weer uit voor een 
openbare bijeenkomst.  

Namens de dorpsraad Stokkum,
Gerard van Balveren 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Doetinchemseweg 29 te Loerbeek, 7036 AE; het vernieu-

wen van de bestaande schuur (ontvangen 15-10-2020)
-  Kerkhuisstraat 6 te Beek, 7037 DP; het uitbreiden van 

een woonhuis  met een tuinkamer (ontvangen 21-10-
2020)

-  Oranjestraat 4 te Didam, 6942 BD; het plaatsen van 
handelsreclame (ontvangen 15-10-2020)

-  Schaapskooiweg te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten 
van een woning (ontvangen 19-10-2020)

-  Schoolstraat Kilder, Berkenlaan Loerbeek, Vinkenbroek-
straat Zeddam, Hommekensweg Wijnbergen, 7035, 
7037, 7048; het kappen van 4 bomen (ontvangen 15-10-
2020)

-  Verheijstraat te Didam, 6942; het realiseren van 6 nieuw 
te bouwen patiowoningen (ontvangen 19-10-2020)

-  Vinkebroeksestraat 6b te Zeddam, 7038 EL; het kappen 
van een treurwilg (ontvangen 20-10-2020)

-  Wilhelminastraat 94 te Didam, 6942 ET; het starten van 
een bed and breakfast (ontvangen 20-10-2020)

-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het verbou-
wen en wijzigen gebruik voormalige winkel (ontvangen 
20-10-2020)

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  diverse adressen gemeente Montferland; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 20-10-2020)
-  Geraniumstraat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Goud-

bloemstraat 10,12,14,26,28,30,32,34,36,38,40 en Stro-

bloemstraat 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13 te Didam, 6942; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 20-10-2020)

-  Goudsbloemstraat 54 te Didam, 6942 XD; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 20-10-2020)

-  Loilderhofweg 2b te Didam, 6941 RW; het demonteren 
van een hal (verzonden 21-10-2020)

-  Prinses Irenestraat 3 te Didam, 6941 DS; het verwijderen 
van asbest (verzonden 20-10-2020)

-  ‘t Slag 1 te Didam, 6942 NE; het slopen van een bijgebouw 
en verwijderen van asbest (verzonden 20-10-2020)

-  Veenseweg 7 te Lengel, 7044 AS; het verwijderen van as-
best (verzonden 19-10-2020)

-  Zuivelstraat 26 te Didam, 6942 DR; het verwijderen van 
asbest (verzonden 19-10-2020)

Buiten behandelingstelling aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 48 te Stokkum, 7039 AK; 

het samenvoegen van twee bestaande schuren. Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  De Oliemolen 9 te ’s-Heerenberg, 7041 BR; het verbou-

wen van de woning(verzonden 20-10-2020). Rechts-
middel: bezwaar

-  Donjon 2 te Didam, 6942 RP; het realiseren van een wo-
ning (verzonden 21-10-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Klompenhorstweg 8 te Didam, 6941 RT; het renoveren 
van het dak (verzonden 19-10-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Kloosterstraat 23 te Didam, 6941 DX; het realiseren van 
een dakopbouw c.q. uitbreiding van de woning op de be-
staande uitbouw (verzonden 22-10-2020) Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Potstal 6 t/m 14  te Beek (even nrs.), 7037; het oprichten 
van 5 woningen (verzonden 19-10-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 Milieu
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door:
-  Nathan Projects B.V. Spoorstraat 23, 8084HW ’t Harde.
De ingekomen melding heeft betrekking op locatie: Grote 
Huilakker 19 te Didam.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) persoon niet meer op het adres 
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie Per-
sonen staan ingeschreven. Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Raadsvergadering
Politieke Avond Montferland 29 oktober 
Op 29 oktober vanaf 19.00 uur wordt de 
Politieke Avond digitaal gehouden.
De Politieke Avond Montferland staat in 
het teken van beeldvorming (informatie 
ophalen), oordeelsvorming (debat) en 
besluitvorming (raadsvergadering). In het 
vragenhalfuur kunnen raadsleden of frac-
tievolgers vragen stellen aan het college 
van burgemeester en wethouders over ac-
tuele onderwerpen. De politieke avond is 
geheel digitaal te volgen: 
www.montferland.info/gemeenteraad

Digitale raadzaal:
19.00 uur tot 19.30 uur 
Vragenhalfuur digitale raadzaal
19.35 uur tot 20.15 uur 
Oordeelsvormend - Kaders 
sportvoorziening
20.20 uur tot 20.55 uur 
Beeldvormend -  Diftar afvalscheiding in 
de hoogbouw

Digitale kleine zaal:
19.00 uur tot 19.30 uur 
Oordeelsvormend - 
Herziening subsidiebeleid
19.35 uur - 20.55 uur tot Oordeelsvormend 
Programmabegroting 2021-2024

Digitale raadsvergadering
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Besluitenlijst vorige vergadering
4.  Lijst ingekomen stukken
5. Hamerstukken
5.1   Concept Regionaal Risicoprofiel en 

concept Regionaal Beleidsplan inclu-
sief Dekkingsplan

5.2 Startnotitie Transitievisie Warmte
6. Bespreekstukken
7.  Sluiting

Wilt u meepraten over een geagendeerd 
onderwerp in de beeldvormende sessie? 
Neemt u dan contact op met de griffie: 
griffie@montferland.info of 0316-291378. 
Op www.montferland.info/gemeenteraad 
vindt u de actuele agenda.

Kinderen testen speeltuinen
Vorige week heeft wethouder Oscar van Leeuwen samen met een team kinderen, 
waaronder zijn zoontjes Max en Sam, een aantal speeltuinen in Montferland ge-
test. 

De speeltuinen zijn de afgelopen periode 
vernieuwd. Vooral de invloeden vanuit de 
natuur zijn goed zichtbaar. Stromend wa-
ter, (bewegende) boomstammen en zand 
zijn de elementen die bijdragen aan het 
speelavontuur. 
Oscar “Ik vind het belangrijk dat kinderen 
buiten spelen. Een fijne creatieve omge-
ving zorgt er voor dat de kinderen geprik-

keld worden in hun spel. Daarnaast is het 
goed te zien dat de speeltuinen bijdragen 
aan de uitstraling van een wijk”. 

Gemiddeld kregen de speeltuinen een uit-
muntende score van de kinderen, een 9! 
Vooral het waterelement in de speeltuin 
bij de Diekmansweide in ’s-Heerenberg 
was favoriet! 

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

N. Hallouzi Goudsbloemstraat 
70, Didam

20-10-2020



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 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.


