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De Beweegtour Senioren komt naar Didam! 
In oktober maakt de Beweegtour voor ouderen een stop in Didam. De gehele 
maand zijn er allerlei sportieve kennismakingsactiviteiten speciaal voor ouderen. 
U maakt laagdrempelig kennis met het beweegaanbod bij uw in de buurt. Bewe-
gen staat centraal, maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk.

Bent u 50 jaar en ouder? Wilt u fit en vi-
taal blijven? Gewoon lekker in beweging 
blijven? Of andere ouderen ontmoeten? 
Kom dan eens vrijblijvend kennismaken. 
Wie weet gaat uw hart ook sneller kloppen 
van een hele nieuwe sport- en beweegac-
tiviteit.  

Volgens de RIVM richtlijnen
De activiteiten zijn uiteraard volgens de 
RIVM richtlijnen en daarmee coronaproof. 
Met de onlangs aangescherpte maatre-
gelen zit gezellig napraten met koffie of 
thee er op dit moment helaas even niet in. 
Normaliter is dit uiteraard een minstens zo 
belangrijk onderdeel naast het bewegen. 
Meedoen? 
De sportactiviteiten zijn gratis en dichtbij u 
in de buurt. Meld u aan via de Welzijnslijn 
van Welcom. Dat kan via het telefoonum-
mer 0316-292828 (bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag tussen 09.00-12.00 uur)  
of per e-mail: 
welzijnslijn@welcommail.nl. Vermeld in 
het onderwerp van uw e-mail ‘Beweegtour 
Didam’ en vervolgens uw naam, telefoon-
nummer en voor welke activiteit u zich op-
geeft. 

Over de Beweegtour Senioren
De Beweegtour Senioren gaat langs alle 
kernen in Montferland. Welcom verzorgt 
in opdracht van de gemeente Montferland 
allerlei sport- en beweegactiviteiten voor 

ouderen. De gemeente Montferland vindt 
het belangrijk en stimuleert ouderen om in 
beweging te blijven. 
Blijf in beweging voor een vitale oude dag
Regelmatig bewegen kan de gevolgen 
van ouder worden vertragen. Door minder 
spierkracht en uithoudingsvermogen is het 
lastiger om op oudere leeftijd fit en vitaal 
te blijven. Hierdoor is het voor ouderen las-
tiger om zich zelf te redden en deel te blij-
ven nemen aan de maatschappij. Onder-
zoek toont aan dat regelmatig bewegen er 
voor zorgt dat ouderen langer mee blijven 
doen en minder gebruik maken van zorg.

Laat jouw duurzame woning zien tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute!

Op zaterdag 7 november organiseert Agem Energieloket voor de achtste keer de 
Achterhoekse Duurzame Huizenroute. Tijdens de huizenroute kunnen geïnteres-
seerden een kijkje nemen achter de voordeur van duurzame woningen, bedrijven 
en andere objecten. Agem Energieloket zoekt hiervoor nog deelnemers met duur-
zame panden!

De huizenroute is ieder jaar een mooie en 
inspirerende manier voor eigenaren om 
hun ervaringen te delen en de energie-
besparende mogelijkheden in de praktijk 
te laten zien aan andere inwoners uit de 
Achterhoek. Vanwege het coronavirus ziet 
de huizenroute er dit jaar iets anders uit, 
zo zijn er tijdsblokken waarop bezoekers 
zich kunnen inschrijven en kunnen er maar 
4 bezoekers tegelijkertijd een pand bezoe-
ken. Daarnaast is het dit jaar voor het eerst 
ook mogelijk om digitaal mee te genieten 
van de huizenroute.

Wil jij op 7 november je deuren openen en 
jouw streekgenoten inspireren met jouw 
maatregelen en ervaringen? Schrijf je dan 
in op www.achterhoekseduurzamehuizen-
route.nl. Je kunt jouw duurzame pand hier 
ook opgeven voor de digitale variant. Heb 
je bouw- of verbouwplannen en word je 
zelf graag geïnspireerd tijdens de Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute? Noteer 
dan 7 november a.s. alvast in je agenda en 
houd de website in de gaten.

Activiteitenagenda
SENIOREN FIT
Een training met veel laagdrempelige kracht- balans- en coör-
dinatieoefeningen. 
Data: woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober
Tijdstip: 13.00-14.15 uur
Locatie: Sportpark De Korenakker in Loil
Bijzonderheden: trek uw sportieve kleding aan.

50+ ZWEMMEN 
Maak kennis met de beweegactiviteiten voor ouderen van 
zwembad De Hoevert. 
Data: dinsdag 13 oktober en vrijdag 16 oktober
Tijdstip: 12.30-14.30 uur
Locatie: Zwembad de Hoevert in Didam 

OLD STARS RUNNING 
Een loop/wandeltraining met aangepaste loopvormen en ac-
cent op coördinatie en kracht. Vergoot uw aanpassingsvermo-
gen en verminder het valrisico en de kans op blessures. 
Data: woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober
Tijdstip: 09.30-11.00 uur
Locatie: Sportpark De Nevelhorst in Didam 
Bijzonderheden: trek uw sportieve kleding aan.

KOERSBAL 
Maak kennis via een clinic van Koersbalvereniging DSV Relax 
met een van de meest populaire sporten onder ouderen in Ne-
derland.
Data: donderdag 22 oktober
Tijdstip: 10.00-12.00 uur
Locatie: Markthal, Markplein 3 in Didam 

Annulering energiemarkt 8 oktober
De energiemarkt op 8 oktober gaat i.v.m. de nieuwe coronaregels niet door. 
Er zal op een later tijdstip een nieuwe markt georganiseerd worden.



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

Aanvragen omgevingsvergunning
-  Eltenseweg te Stokkum, 7039; het oprichten van 12 wo-

ningen (ontvangen 28-09-2020)
-  Heuvelstraat te Stokkum, 7039; het bouwen van een 

woonhuis (ontvangen 25-9-2020)
-  Kollenburgweg 4  4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam, 6942 

NA; het afwijken van de inhoudsmaat van de wooneen-
heden (ontvangen 30-09-2020)

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
-  Dahliastraat 1,3,5,7,17,19,22,24,26 en 28 te Didam, 6942 

VV; het verwijderen van asbest (verzonden 30-09-
2020)

-  Geraniumstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16; Goudbloemstraat 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40; Strobloemstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 te Didam, 
6942; het verwijderen van asbest (verzonden 25-09-
2020)

-  Stillewaldweg 14 te Loerbeek, 7036 AH; het verwijderen 
van asbest (verzonden 28-09-2020)

-  Strobloemstraat 8, 10 en 12 te Didam, 6942 VS; het ver-
wijderen van asbest (verzonden 30-09-2020)

-  Tolweg 5 te Didam, 6942 HX; het verwijderen van as-
best (verzonden 25-09-2020)

Kom struikroven in de Dahliastraat
Bent u bewoner van de Bloemenbuurt, draagt u bloemen en planten een warm 
hart toe en heeft u in uw tuin nog een plekje voor groen dat anders in de afvalcon-
tainer zou verdwijnen? Kom dan struikroven op zaterdag 10 oktober.

De vernieuwing van de Bloemenbuurt is in 
volle gang. Onderdeel hiervan is de sloop 
van een aantal woningen, waaronder de 
woningen aan de Dahliastraat. Voordat 
Enzerink aan de slag gaat, krijgen bewo-
ners van de Bloemenbuurt de gelegenheid 
om struiken en planten die in de tuinen 
staan van de te slopen woningen (mak-
kelijk te herkennen aan het feit dat de wo-
ningen tussen hekken zijn geplaatst) uit de 
tuin te ‘roven’. 

Roven volgens de regels
Het ‘struikroven’ staat gepland op zater-
dag 10 oktober van 11 tot 13 uur, op de Dag 
van de Duurzaamheid. Leden van de werk-
groep Groen in de Buurt (onderdeel van 
Wijk van de Toekomst) zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden en een en ander 

in goede banen te leiden. De ingang tot het 
terrein is te herkennen aan het spandoek 
‘Operatie Struikroof’ (ter hoogte van Dah-
liastraat 14-20) bij de bouwhekken.  
U mag maximaal 3 planten meenemen per 
persoon en zult uw eigen schep mee moe-
ten nemen om de planten uit te graven. 
Planten kunnen niet van te voren gereser-
veerd worden, wie het eerst komt wie het 
eerst maalt. En een struikrover rooft groen, 
de rest van de spullen op het bouwterrein 
worden met rust gelaten. Uiteraard hou-
den we ons allemaal aan de coronarichtin-
gen: op 1.5 meter afstand van elkaar.

Het Plantenasiel 
De planten die overblijven zullen worden 
uitgegraven door de werkgroepleden en in 
bakken van het Plantenasiel -ook een initi-

atief van de bewonerswerkgroep- worden 
geplaatst. Deze bakken zijn te vinden op de 
volgende adressen: Rozenstraat 78 de Iris-
straat 1. De uitgegraven planten zullen hier 
nog een week blijven staan en kunnen wor-
den opgehaald door bewoners die niet in 
de gelegenheid zijn om op 10 oktober zelf 
te komen roven. Daarna zullen de plan-
ten tussen het openbaar groen worden 
gepland zodat er niets verloren gaat. Het 
plantenasiel zal ook na Operatie Struik-

roof blijven bestaan. Op de website van de 
Bloemenbuurt staat meer informatie over 
het Plantenasiel. 

Plavei en Enzerink werken enthousiast 
mee aan dit bewonersinitiatief. ‘Ik ben een 
plantenliefhebber en het gaat me aan het 
hart om al dat mooie groen zomaar in de 
container te zien verdwijnen. Door deze 
actie kan er zoveel mogelijk groen worden 
gered’, aldus Sylvia Kessen van Plavei.   

Montferlandse Toppen Wandelroute

      vvvmontferland
      vvvmontferland
      vvv@montferland.info

vvvmontferland.nl
vvvmontferlandwebshop.nl

NIEUW!
De nieuwe kaart van de

Montferlandse Toppen Wandelroute is er. 
Ontdek de hoogtepunten van

Eltenberg-Bergherbos! 

Te verkrijgen via
vvvmontferlandwebshop.nl en diverse

ondernemers in Montferland.

      vvvmontferland
      vvvmontferland

€ 2,95

      vvv@montferland.info



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  -  ve r vo lg
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Parkweg 9 b te Didam, 6942 PP; het bouwen van een 

garage (verzonden 25-09-2020)
-  Zuivelweg 10 te Zeddam, 7038 GA; het plaatsen van 

een dakkapel (verzonden 28-09-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  Don Rualaan 119 te ’s-Heerenberg, 7041 SL; het vergro-

ten van de woning (verzonden 30-09-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  de Oliemolen 9 te ’s-Heerenberg, 7041 BR; het verbou-

wen van de woning (verzonden 30-09-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Emmerikseweg 145 te `s-Heerenberg, 7041 AX; het 

bouwen van een woonhuis (verzonden 25-09-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar 

-  Handelsweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 GX; het inrich-
ten van een tandarts-behandelkamer in een bestaand 
berging en het vervangen van de garagedeur door een 
glaspui (verzonden 01-10-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Hooglandseweg 5 te Braamt, het verbouwen van de 
schuur (verzonden 01-10-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Melegardeweg 8a te Zeddam, 7038 ER; het bouwen 
van een vrijstaande woning (verzonden 29-09-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare Werken 
Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied(vijfde 
herziening), wijziging Steegseweg 26 te Beek”.
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 
8 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken 
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied(vijfde herziening), wijziging 
Steegseweg 26 te Beek’. Het ontwerp wijzigingsplan ligt 
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie 
Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens digitaal te raad-
plegen via www.montferland.info of via www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid 
tot de oprichting van een woongebouw met minimaal en 
maximaal twee wooneenheden in het kader van functie-
verandering naar wonen aan de Steegseweg 26 te Beek.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze omtrent de voorgenomen wij-
ziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders 
van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Een ziens-
wijze kan ook per e-mail worden gericht aan gemeente@
montferland.info onder vermelding van ‘zienswijze plan-
wijziging Steegseweg 26 te Beek’ in het onderwerp.

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar vo-
ren te brengen. In dat geval kan contact worden opgeno-
men met de afdeling Ontwikkeling via tel. 0316-291656. 
Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag ge-
maakt.

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 milieube-

heer voor de Langeboomsestraat 8 te Vethuizen.
De melding betreft het plaatsen van een nieuwe mestsilo.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

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 milieube-

heer voor de Greffelkampseweg 58 te Didam.
De melding betreft het beëindigen van de veehouderij.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Beschikking intrekken omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
besloten hebben de volgende vergunning in te trekken:
Vergunning :   omgevingsvergunning beperkte  

milieutoets, afgegeven bij besluit van 
18 januari 2011

Voor :  een fok- en vleesvarkensbedrijf 
Locatie :  Greffelkampseweg 58 te Didam
Rechtsmiddel    : bezwaar


