
G e m e e n te n i e u ws35
25 augustus
2020

 CONTACT: Bergvredestraat 10 6942 GK Didam T (0316) 291 391 I www.montferland.info E gemeente@montferland.info 

Service en meldpunt: Openbare Werken: (0316) 291 391 - Afval-infolijn: (0316) 595 555 - Drukriolering: (0314) 667 992 •  gemeentemontferland  gem_montferland

Sebastiaan Nas winnaar eerste FIFA Cup in Montferland
Op dinsdagavond 18 augustus was de aftrap van het eerste online e-sports toer-
nooi van de FIFA Cup in Montferland. Na spannende wedstrijden sleepte Sebasti-
aan Nas uit Didam de titel ‘FIFA Kampioen van Montferland’ in de wacht. 

Oproep aan duurzame bedrijven in Montferland

Doe ook mee met de 
Achterhoekse FIFA Cup!

Meld je nu aan één van de online toer-
nooien van de Achterhoekse FIFA Cup 
op zaterdag 5 september en/of op vrij-
dag 11 september. De aftrap van beide 
toernooien is om 18.30 uur. Er is plaats 
voor 128 spelers, dus wees er snel bij. 
Volg onderstaande stappen om aan de 
aftrap te staan: 

1. Ga naar play.homeofesports.nl;   
2. Maak een account aan of log in als je 
al een account hebt. 
3.  Meld je in het ‘Home of esports plat-

form’ onder ‘Toernooien’ aan bij één 
van de toernooien voor de ‘Achter-
hoekse FIFA Cup’.  

4.  Je bent er klaar voor! Op zaterdag 5 
september of op vrijdag 11 september 
gaat om 18.30 uur de bal rollen en kan 
de strijd beginnen. 

Fijne en sportieve wedstijden en heel 
veel plezier en succes! 

Start
buurtbus lijn 196 
’s-Heerenberg -
Didam vv uitgesteld
Maandag 10 augustus jl. is bekend ge-
maakt dat in het reguliere OV kuch-
schermen geplaatst gaan worden. 
Buurtbussen gaan nog niet rijden met 
kuchschermen. Buurtbussen vallen na-
melijk onder een andere categorie voer-
tuigen. Daar is aanvullend onderzoek 
door TNO voor nodig. Het onderzoek 
moet onder meer antwoord geven op de 
vraag hoe met de plaatsing van kuch-
schermen kan worden voldaan aan de 
ventilatie-eisen voor zowel de chauf-
feur als de passagiers. Als gevolg hier-
van wordt de buurtbusdienstregeling 
per 1 september NIET hervat. De buurt-
bussen gaan weer rijden wanneer de 
onderzoeksresultaten en de te nemen 
maatregelen duidelijk zijn. Het aanvul-
lend onderzoek start binnenkort en de 
resultaten worden voor het einde van 
september verwacht.

Reden voor de beslissing de buurtbus-
sen niet te laten rijden is de zorg om 
de gezondheid van de vrijwilligers die 
de bus besturen en de gezondheid van 
de passagiers. Gezien het feit dat veel 
buurtbuschauffeurs in de risicogroep 
vallen, is daarbij de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid van belang. Op het mo-
ment dat er meer duidelijkheid is over 
het hervatten van de buurtbusdienst-
regeling wordt hier door Arriva over ge-
communiceerd.

Naast deze titel ging hij er ook met het 
sportieve prijzenpakket (een gesigneerd 
Graafschap shirt en een Achterhoekse 
voetbal) vandoor. Sportwethouder Ruth 
Mijnen reikt binnenkort de prijzen aan Se-
bastiaan uit.  

Sebastiaan was verrast en hartstikke blij 
met de overwinning: ‘Leuk om het tegen 
FIFA medespelers uit de gemeente op te 
nemen. Ik had niet verwacht dat ik er met 
de titel vandoor zou gaan! Ik hoop dat ik 
mijn titel volgend jaar bij een nieuw toer-
nooi kan verdedigen’. 

Volgende online toernooien:
5 en 11 september
De FIFA Cup in Montferland was een war-
ming-up voor de toernooien om de Ach-
terhoekse FIFA Cup. De Achterhoekse FIFA 
Cup is een samenwerking tussen Stichting 
De Graafschap Verbindt, Home of Esports, 
Welcom en Achterhoek in Beweging - een 
samenwerkingsverband van de Achter-
hoekse gemeenten voor sport. 
De organisatie heeft het speelschema ge-
wijzigd. In plaats van voorrondes per ge-
meente zijn er nu op zaterdag 5 en vrijdag 
11 september online toernooien voor alle 

jonge inwoners uit de Achterhoek. De af-
trap van deze toernooien is om 18.30 uur. 
Meedoen, belangrijker dan winnen. Dus 
daag je vrienden uit voor een potje FIFA. 
Wil je meedoen? Lees hieronder hoe je je-
zelf aanmeldt en ook aan de aftrap staat. 

Save the date: zaterdag 19 september – 
FIFA Sports & Fun dag 
Op zaterdag 19 september is in het Graaf-
schap Stadion De Vijverberg de eerste FIFA 
Sports & Fun dag. Een middag vol plezier met 
games, sport en bewegen voor alle jeugd in 
de Achterhoek. Er zijn deze dag mooie spor-
tieve prijzen te winnen, zoals voetbaldoeltjes 
en FIFA’21. Noteer deze dag vast in de agen-
da. Meer informatie over het programma en 
aanmelden volgt binnenkort. 

Duurzame bedrijven opgelet: op 8 oktober 
[19:00-21:00] organiseert de gemeente 
Montferland een energiemarkt voor inwo-
ners. Hier kunnen organisaties en bedrij-
ven zich profileren en presenteren vanuit 
duurzaam oogpunt. De energiemarkt zal 
zich specifiek richten op het verduurza-
men van woningen binnen de gemeente. 
Overtuig de inwoners van Montferland 
op kosteloze wijze van uw toegevoegde 
waarde [deelname is gratis] 

Op de energiemarkt krijgt u de mogelijk-
heid duurzaamheid in wonen te bevorde-
ren. U krijgt de kans uw duurzame product 
of dienst te promoten en misschien wel te 
verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het leg-
gen van zonnepanelen, het isoleren van 
huizen of het plaatsen van warmtepom-
pen. Op de markt zullen tevens de moge-
lijkheden voor subsidies en de duurzaam-
heidslening toegelicht worden, wat uw 
dienst nóg aantrekkelijker maakt. Maak 

contact met uw toekomstige clientèle 
en help zo samen met de gemeente om 
Montferland te verduurzamen!

In verband met corona is er op de markt 
maar beperkte ruimte; geef u daarom op 
voor 28 augustus via duurzaamheid@
montferland.info op en maak kans op een 
eigen kraampje. 



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

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, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem, of anders de in 
de bekendmaking genoemde Voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak 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.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Roncallistraat 13 te Didam, 6941 BM; het renoveren van 

het dak (ontvangen 17-08-2020)
-  Tolweg 13 te Didam, 6942 PE; het  vervangen van het 

dak en dakconstructie en het aanbouwen van een ter-
rasoverkapping (ontvangen 15-08-2020)

-  Transportweg te ‘s-Heerenberg, gem. Bergh, sectie B, 
nr. 1108, 7041; het oprichten van een distributiecentrum 
(ontvangen 17-08-2020)

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

Verleende omgevingsvergunning
-  Groot Lobberikweg 1a te Loerbeek, 7036 AG; het bou-

wen van een schuur (verzonden 14-08-2020) Rechts-
middel: bezwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het be-
paalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer be-
kend dat de volgende melding is ingediend op grond van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Majoraan 2 in Didam.

De melding betreft het starten van een bedrijf voor het 
ontwerpen, bouwen en onderhouden van koudeinstalla-
ties.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Melding lozing buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door:
Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK te 
Didam. 
De ingekomen melding heeft betrekking op locatie: nabij 
Didamseweg 33 te Beek.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie

 APV / Bijzondere wetten

Verleende vergunning
Evenement : Kindermiddag
Datum : 29 augustus 2020
Locatie : Centrum Didam
Verzonden : 20 augustus 2020 
Rechtsmiddel : bezwaar

Drank en horeca
Bedrijf : Berc Bike Studio Café
Adres :  ’s-Heerenbergseweg 4, 7038 CC Zeddam
Verzonden : 17 augustus 2020
Rechtsmiddel : bezwaar  


