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Koninklijke onderscheiding voor Theo te Wil uit Didam 
Op dinsdag 14 juli reikte burgemeester Peter de Baat een Koninklijke onderschei-
ding uit aan de heer T. (Theo) te Wil uit Didam. In partycentrum Plok in Oud-Dijk, 
waar hij dacht een vergadering te hebben over de nieuwe bevrijdingsfietsroute 
in het kader van 75 jaar vrijheid, werd hij verrast met het nieuws dat hij werd be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Maar liefst 52 jaar is de heer Te Wil betrok-
ken geweest bij voetbalvereniging DVC’26 
te Didam. Het is dan ook niet voor niets 
dat hij door deze vereniging is benoemd 
tot erelid. Na zijn actieve betrokkenheid 
bij DVC’26 kwam hij in 2001 bij de Oud-
heidkundige Vereniging Didam (OVD). Hier 
begon hij als lid van de fotowerkgroep en 
inmiddels is het zijn levenswerk en passie 
geworden. Na zes jaar lidmaatschap bij 
de vereniging werd hij bestuurslid en sinds 

2009 een wel zeer bewogen en gedreven 
voorzitter. 

Een geëmotioneerde heer Te Wil toonde 
zich bescheiden en dankbaar en eindigde 
in zijn slotwoord met de ingetogen, bij hem 
passende spreuk: ‘Spreken is zilver en zwij-
gen is goud.’
Meneer Te Wil, van harte gefeliciteerd met 
uw welverdiende lintje en bedankt voor uw 
inzet voor onze samenleving.

Gemeente Montferland ondertekent het regionale Preventie Akkoord Achterhoek
Namens de gemeente Montferland ondertekende wethouder Ruth Mijnen onlangs 
het regionale Preventie Akkoord ‘Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek’. 
Meer dan zestig partners in de Achterhoek hebben het akkoord inmiddels onder-
tekend. Het akkoord heeft als doel om inwoners in de regio gelukkig en gezond te 
laten zijn. 

Wethouder Ruth Mijnen is verheugd, haar 
handtekening ook onder het akkoord te 
zetten: ‘Wij gaan voor gelukkige inwoners 
in Montferland. We willen dat iedereen 
in onze gemeente in goede gezondheid 
kan wonen, werken en recreëren. Iedereen 
moet mee kunnen doen in de eigen omge-
ving en naar eigen mogelijkheden. 
Daarvoor is het nodig dat ongezond gedrag 
en lastige omstandigheden, zoals armoe-
de, doorbroken wordt. Mijnen benadrukt 
daarbij het belang van samenwerking: ‘Een 
gezond en gelukkig Montferland realiseren 
we natuurlijk niet alleen. Samenwerken 
met inwoners, bedrijven, verenigingen en 
organisaties in de gemeente én de regio is 
een absolute voorwaarde voor een gezon-
dere regio.’

Van behandelen naar voorkomen
In plaats van het behandelen van ziek-
ten werken alle partners in het akkoord 
samen om ziekten te voorkomen. Mijnen 
licht toe: ‘Verandering is echt nodig, want 
als er niks gebeurt loopt het zorgsysteem 
in Nederland binnen vijf tot tien jaar vast. 
In de Achterhoek misschien zelfs nog wel 
sneller. Doordat er in de toekomst meer 
ouderen en minder jongeren in onze regio 
zijn, is de verwachting dat de vraag naar 
zorg verder stijgt. Ons zorgsysteem is dan 
onbetaalbaar. Dat moeten we voorkomen 
door onze krachten te bundelen en met zijn 
allen werk te maken van preventie.’ 
In het regionale Preventie Akkoord staan 

zeven thema’s centraal: 
• Een leven lang bewegen en sporten;
• De hele Achterhoek rookvrij; 
•  Minder zwaar en overmatig alcoholge-

bruik;
•  De vanzelfsprekendheid van het gebruik 

van drugs bespreekbaar maken;
•  De gezonde keuze in plaats van de mak-

kelijke keuze;
• Iedereen doet mee;
• De basis op orde.

De komende periode starten op deze the-
ma’s nieuwe programma’s en bestaande 
programma’s worden verdiept en verder 
uitgebreid. 

Samen kom je verder
Alle partners zetten zich in voor een duur-
zaam zorglandschap in de Achterhoek. 
Vanuit de gedachte ‘samen komen ze ver-
der’ inspireren en versterken zij elkaar. De 
partners delen kennis en vaardigheden, 
staan open voor elkaar en werken samen 
om gezondheidsrisico’s snel te signaleren 
en daar vroeg op bij te sturen. 
Open Club De Nevelhorst heeft het regio-
nale Preventie Akkoord ook ondertekend.  
Raymond Sweers, voorzitter van de coöpe-
ratieve vereniging:  ‘Het regionale Preventie 
Akkoord sluit helemaal aan bij onze open 
club-gedachte. Door nieuwe verbindingen 
te leggen tussen verenigingen, welzijn, zor-
ginstellingen, kinderopvang en buurt ont-
staan verrassende nieuwe mogelijkheden. 
Zo brengen we meer mensen in Didam en 
omstreken veelzijdig in beweging via een 
gevarieerd sport- en beweegaanbod.’ 

Een gezonder gewicht met de gecombi-
neerde leefstijl interventie
Dorien Peters is oefentherapeut Mensen-
dieck bij Oefentherapie Montferland en is 
ook één van de ondertekenaars van het 
Preventie Akkoord. Sinds begin dit jaar is 
zij gestart met een programma om vol-
wassenen met overgewicht te helpen op 
weg naar een gezondere leefstijl. Samen 
met diëtiste Lieke van Soest geeft zij voor 
een periode van twee jaar in de gecombi-
neerde leefstijl interventie (GLI) SLIMMER 
adviezen voor voeding, bewegen, slaap, 
ontspanning en stress.

Als oefentherapeut helpt Peters inwoners 
dagelijks prettig te bewegen zonder klach-
ten. Zij onderschrijft de doelstellingen 
vanuit het preventieakkoord helemaal: 
‘Prettig bewegen thuis, op het werk, tij-
dens het sporten en in de vrije tijd is erg 
belangrijk voor een gezond en vitaal leven. 
Door samen te werken bereik je de beste 
resultaten. In de GLI zie ik inwoners mooie 
stappen zetten op weg naar een betere ge-
zondheid. De deelnemers ondersteunen en 
stimuleren elkaar. Zij zitten daardoor echt 
lekkerder in hun vel. In samenwerking met 
de buurtsportcoach kijken de deelnemers 
nu hoe zij hun nieuwe beweeggedrag kun-
nen volhouden bij de bestaande sportmo-
gelijkheden.’

Gratis deelnemen
Volwassenen met overgewicht kunnen via 
de meeste zorgverzekeraars gratis deelne-
men aan het leefstijlprogramma SLIMMER 
na een verwijzing door de huisarts. Door 
een samenwerking tussen Menzis en de 
gemeente Montferland komen inwoners 
die minder te besteden hebben eerder in 
aanmerking voor gratis deelname aan 
het programma. Heb je ook interesse voor 
deelname aan het leefstijlprogramma 
SLIMMER? Informeer dan bij jouw huisarts 
naar de mogelijkheden. 

Doe ook mee aan het Preventie 
Akkoord!
Wil je ook een bijdrage leveren aan één of 
meerdere thema’s? Sluit je aan als part-
ner van het Preventie Akkoord ‘Gezond-
heid en Geluk voorop in de Achterhoek’. 
Kijk voor meer informatie en voor onder-
tekening van het Preventie Akkoord op  
www.8rhk.nl. 

Wethouder Ruth Mijnen ondertekent het 
Regionale Preventieakkoord



Groene stroom voor de Zuidzon met  
480 zonnepanelen
In aanwezigheid van wethouder Martin Som zijn woensdag 8 juli de zonnepane-
len  op het dak van de sporthal  ‘t Ralant opgeleverd. De maar liefst 480 zonne-
panelen voorzien het gebouw de Zuidzon van groene stroom. De gemeente geeft 
hiermee gehoor aan de ambities om in 2030 een  energie neutrale gemeente te 
zijn. Dit betekent dat alle energie die wordt gebruikt duurzaam wordt opgewekt. 
In het gebouw de Zuidzon zijn onder andere de sporthal ’t Ralant en basisschool 
de Expeditie gevestigd. De zonnepanelen op ‘t Ralant leveren jaarlijks ongeveer 
132000 netto kWh stroom op, waarvan ongeveer 37000kwh voor eigen gebruik. 
De overige opbrengst gaat naar de andere onderdelen van het gebouw. 

Door het gebruik van zonnepanelen wordt 
er 69432 kg per jaar aan CO2-uitstoot be-
spaard. Ter vergelijking: Als Montferland 
deze uitstoot had willen compenseren, 
zouden er 3472 bomen geplant moeten 
worden. Het gebruik van groene en duurza-
me energie helpt mee om broeikasgassen 
zoals CO2 omlaag te halen. 

In de Zuidzon zijn twee informatieschermen 
geplaatst. Eén in de hal van de sporthal ‘t 
Ralant en één in de hal van bassischool de 
Expeditie. Op de beeldschermen kunnen 
de leerlingen zien hoeveel groene stroom 
er is opgewekt. Ook kunnen de leerlingen 
zien hoelang een wasmachine kan draai-
en of een koelkast kan aanstaan met de 
opgewekte stroom. Daarnaast komt de le-
verancier van de zonnepanelen gastlessen 
geven over groene en duurzame energie en 
waarom dat zo belangrijk is.

Meer weten?
De komende jaren blijven we bezig met het 
energieneutraal maken van onze gemeen-
te. Bent u benieuwd hoe u uw woning, ver-
eniging of school kunt verduurzamen? Dan 
kan het Agem Energieloket u helpen met 
passende adviezen en u wijzen op moge-
lijke subsidies en duurzaamheidsleningen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.agem.nl/energie-besparen.

Stap in ontwikkeling warmtenet  
Bloemenbuurt
Op 14 juli ondertekenden wethouder Gerritsen, woningbouwcorporatie Plavei en 
warmtenetbedrijf Firan een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente gaat sa-
men met Plavei en Firan de haalbaarheid van een warmtenet in de Bloemenbuurt 
in Didam onderzoeken met als uiteindelijk doel om een betaalbaar en bereikbaar 
warmtenet te realiseren.

Sinds 2017 werken woningcorporatie Pla-
vei en de gemeente Montferland aan de 
vernieuwing van de Bloemenbuurt in Di-
dam. Plavei wil haar ruim 200 woningen 
renoveren of slopen en nieuwbouwen en 
heeft de ambitie alle woningen aardgasvrij 
te maken. Uit meerdere studies blijkt een 
warmtenet een haalbaar en betaalbaar 
alternatief voor aardgas te zijn voor zowel 
de huurwoningen van Plavei als de 400 
koopwoningen in het plangebied. Hier-
mee wordt een oplossing gegeven voor het 
aardgasvrij maken van de Bloemenbuurt 
die daarmee de eerste wijk is waarmee de 
gemeente Montferland ervaring opdoet.  
Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van 
Plavei: ‘Wij zijn blij met het tekenen van 
deze overeenkomst. Een warmtenet in de 
Bloemenbuurt blijkt een goed én betaal-
baar alternatief voor onze huurwoningen. 
Daarnaast kunnen op deze wijze ook de 
woningeigenaren meeliften op de voorde-
len van deze manier van “van het gas af” 
komen. Zodat wij gezamenlijk de volgende 
stap kunnen zetten op weg naar een aard-
gasloze en duurzame wijk in Didam.’ 

Ervaren partner
Voor de ontwikkeling van een warmtenet 

voor de Bloemenbuurt werken de gemeen-
te Montferland en woningcorporatie Plavei 
samen met Firan, de infraspecialist binnen 
netwerkbedrijf Alliander. André Meijer, di-
recteur van Firan: ‘Het vertrekpunt voor 
het warmtenet in de Bloemenbuurt is een 
open net, dat onder dezelfde voorwaarden 
toegankelijk is voor verschillende bron-
nen, leveranciers en afnemers. Dat levert 
een bijdrage aan de betaalbaarheid van 
het project en garandeert de keuzevrijheid 
voor bewoners.’

Volgende stap
Voor deze volgende fase in de ontwikkeling 
gaan de drie partijen een samenwerkings-
overeenkomst aan. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over het gezamenlijk onderzoe-
ken van de technische en financiële haal-
baarheid van het warmtenet. Met als uit-
eindelijke doel een warmtenet te realiseren 
en te (laten) exploiteren. Wethouder Ger-
ritsen: ‘We willen betaalbare, bereikbare 
en betrouwbare energie ontwikkelen voor 
iedereen. Eind 2020 worden de resultaten 
van het onderzoek verwacht en wordt be-
sloten of het warmtenet er daadwerkelijk 
komt’. 

De Ruwe Diamanten uit de Achterhoek: stem op uw favoriete gebouw 
Wist u dat de Achterhoek veel bijzonder erfgoed bezit dat is gebouwd in de weder-
opbouwperiode (de periode na de Tweede Wereldoorlog)? Maak kennis met het 
verhaal, de betekenis en de architectuur van deze periode en stem op uw favoriete 
gebouw.

Ruwe Diamanten
Sinds 2019 werkt gemeente Montferland 
samen met tien andere gemeenten in de 

Achterhoek in het project ‘Een nieuwe tijd! 
Wederopbouw in de Achterhoek.’ In dit 
project staan de Ruwe Diamanten in onze 
regio uit de wederopbouwperiode (1940-
1965) centraal. De Ruwe Diamanten zijn 
bijzondere panden uit deze periode, maar 
net zoals bij echte ruwe diamanten ziet 
nog niet iedereen de schoonheid hiervan. 
In 2019 is onder andere aan deze ruwe dia-
manten al aandacht gegeven tijdens Open 
Monumentendag en nu wordt hier een 
vervolg aan gegeven door middel van een 
verkiezing!

Verhalen die de moeite waard zijn
De wederopbouwperiode is van grote be-

tekenis geweest voor onze cultuurgeschie-
denis en heeft veel invloed op onze heden-
daagse (woon)omgeving. 
Deze periode bevat ontzettend veel kwa-
liteit en bijzondere verhalen die de moeite 
waard zijn om te laten zien en te horen. 

Om deze kwaliteit beter zichtbaar te ma-
ken heeft de gemeente samen met Vereni-
ging Gelders Genootschap een aantal pan-
den in de regio geselecteerd die illustratief 
zijn voor de ontwikkeling van de Achter-
hoek tijdens de Wederopbouwperiode.

Stemt u ook mee?
Stem tot en met 27 juli op uw favoriete 
Ruwe Diamant! Ga naar www.nieuwetij-
dachterhoek.nl voor meer informatie over 
het project en de wederopbouwperiode en 
stem op het gebouw dat u het meest aan-
spreekt!



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.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Groot Lobberikweg 1a te Loerbeek, 7036 AG,  het verbou-

wen van een schuur (ontvangen 10-07-2020)
-  Kastanjelaan 26 te Stokkum, 7039 CC; het aanleggen 

van een longeercirkel en trainingspiste voor het hobby-
matig houden van paarden (ontvangen 13-07-2020)

-  Kasteellaan / Oude Kolkstedeweg te Beek, kad.gem. 
Bergh, sectie K nr. 1452, 7037; het bouwen van 2 levens-
loopbestendige woningen (ontvangen 09-07-2020)

-  Kerkhuisstraat 6 te Beek, 7037 DP; het aanbouwen van 
een tuinkamer (ontvangen 09-07-2020)

-  Ludgerusstraat 2 d te Didam, 6942 CA; het uitbreiden 
van het woonhuis en het bouwen van een garage (ont-
vangen 14-07-2020)

-  Luijnhorststraat 8 te Didam, 6941RC; het aanleggen van 
een geluidswal (ingekomen 14-7-2020)

-  Marktstraat 23-25 te ’s-Heerenberg, 7041 AH; het  reali-
seren van zorgappartementen (ontvangen 14-07-2020)

-  Weemstraat 86 te Didam, 6941 DE; het uitbreiden van 
de woning (ontvangen 14-07-2020)

-  Zuiderstraat 12a te Kilder,7035 AW; het plaatsen van 
LED lichtmasten (ontvangen 15-07-2020)

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.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Meester Vermeulenstraat te Beek, 7037 DX; het oprich-

ten van een woning (verzonden 16-07-2020)

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Diekmansweide 42 te ’s-Heerenberg, 7041 HA; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 10-07-2020)
-  Doetinchemseweg 35 te Loerbeek, 7036 AE; het verwij-

deren van asbest (verzonden 10-07-2020)
-  Dijksestraat 27 te Didam, 6942 GA; het verwijderen van 

asbest (verzonden 13-07-2020)
-  Groot Lobberikweg 1a te Loerbeek, 7036 AG; het (ge-

deeltelijk) slopen van een varkensstal en verwijderen 
van asbest (verzonden 14-07-2020)

-  Keulseweg 2 te Loerbeek, 7036 AD; het verwijderen van 
asbest (verzonden 13-07-2020)

-  Koppelstraat 13 te Wijnbergen, 7048 AH; het verwijderen 
van asbest (verzonden 14-07-2020)

-  Loilderhofweg 7 te Didam, 6941 RW; het verwijderen van 
asbest (verzonden 16-07-2020)

-  Onderlangs 8 te Braamt, 7047 CG; het verwijderen van 
asbest (verzonden 14-07-2020)

-  Op den Dam 3 te Azewijn, 7045 BC; het slopen van 
schuurtjes (verzonden 15-07-2020)

-  Prinses Beatrixstraat 57 te Didam, 6942 JJ; het slopen 
van een duiventil (verzonden 15-07-2020)

-  Prinses Irenestraat 2 te Didam, 6941 DS; het verwijderen 
van asbest op een schuur (verzonden 13-07-2020)

-  Sommenweg 3 te Didam, 6941 ST; het slopen van drie 
bijgebouwen (verzonden 13-07-2020)

-  Sommenweg 3 te Didam, 6941 ST; het verwijderen van 
asbest (verzonden 13-07-2020)

-  van Voorstweg 2 te Didam, 6941 RV; het (gedeeltelijk) 
slopen van de woning (verzonden 13-07-2020)

-  Weemstraat 84 te Didam, 6941 DE; het verwijderen van 
asbest (verzonden 10-07-2020)

-  Wehlseweg 37 te Didam, 6941 DH; het verwijderen van 
asbest (verzonden 13-07-2020)

Aanvaarding melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichtingen
-  Oud Doetinchemseweg 5 te Kilder, 7035 CS; het realise-

ren van een gesloten bodemenergiesysteem (verzonden 
14-07-2020)

Omgevingsvergunningvrij project
-  Ten Renske 31 te Beek, 7037 BN; het plaatsen van een 

overkapping (verzonden 14-07-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
-  Korte Klauwenhof 2 te Didam, 6942 HW; het verbouwen 

van kantoorruimte t.b.v. inwoning (verzonden 14-07-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Roggeveld 11 te Didam, 6942 MB; het verbouwen van 
de garage (verzonden 16-07-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevings-
vergunning
-  Gravenpark 2 te Didam, 6942 PR; het bouwen van 

een schuilhok voor paarden (verzonden 10-07-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het transforme-
ren van het Rabobankgebouw naar 15 appartementen 
(verzonden 14-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar 

-  Tolweg 13 te Didam, 6942 PE;  het vervangen van het dak 
van de schuur (verzonden 10-07-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Lengelseweg 92 , 92a t/m 92e, Ulenpasweg 5 en Ulen-

pasweg 5a t/m 5f te ’s-Heerenberg, 7041; het verbouwen 
van de industriehal naar bedrijfsverzamelgebouw (ver-
zonden 15-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Matjeskolk 1  te Beek, 7037 DZ; het oprichten van een 
bedrijfshal (verzonden 16-07-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Trambaan 1a Lengel, 7044 AX; het bouwen van een wo-
ning (verzonden 16-07-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Wijnbergseweg 2 te Braamt, 7047 CZ; het vervangen van 
de kapconstructie (verzonden 09-07-2020) Rechtsmid-
del: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Gildebongerd 65 a te Zeddam, 7038 DB; het realiseren 

van een bijgebouw (verzonden 15-07-2020). Rechts-
middel: bezwaar

-  Kerkwijkweg 5c te Didam, 6942 ND; het bouwen van 
een woonhuis (helft van een dubbel) (verzonden 10-07-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kerkwijkweg 5d te Didam, 6942 ND; het bouwen van 
een woonhuis (helft van een dubbel) (verzonden 10-07-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

 Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het 
parkeren en opladen van elektrische motovoertuigen, 
door middel van:
-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 

pijlaanduiding, ter hoogte van Bergvredestraat 10 te 
Didam

Inzage: 6-07-2020 tot en met 17-08-2020. 

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van De Hazelaar 7 te Didam

Inzage: 6-07-2020 tot en met 17-08-2020. 

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van De Lijsterbes 41 te Didam

Inzage: 6-07-2020 tot en met 17-08-2020

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van De Hazelaar 7 te Didam

Inzage: 6-07-2020 tot en met 17-08-2020. 

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van Commandeur te ’s-Hee-
renberg

Inzage: 8-07-2020 tot en met 19-08-2020. 

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van Trambaan 2 te Lengel

Inzage: 15-07-2020 tot en met 26-08-2020. 

-  Het plaatsen van bord E08o, inclusief onderbord met 
pijlaanduiding, ter hoogte van Hoge Witteveld 12 te Di-
dam

Inzage: 15-07-2020 tot en met 26-08-2020. 

Informatie
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar


