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Nieuw de Achterhoekse FIFA Cup, ook in Montferland!
Op dinsdag 18 augustus om 18.30 uur is in de gemeente Montferland de digitale
aftrap van de Achterhoekse FIFA Cup. Dit e-sports toernooi is een nieuw initiatief
van Achterhoek in Beweging, Stichting De Graafschap Verbindt, welzijnsorganisatie Welcom en de gemeente Montferland. Deelnemers strijden om het Montferlands kampioenschap. De beste spelers kwalificeren zich voor het eindtoernooi in
het Graafschap stadion De Vijverberg. Daar spelen zij om mooie sportieve prijzen
en de titel Achterhoeks kampioen.

De jongerencoaches van Welcom zijn er
voor alle jongeren in Montferland
De jongerencoaches van Welcom laten jongeren ook warm lopen voor de Achterhoekse FIFA Cup. Jongerencoach Kasper Rijkers
is enthousiast over de eerste Achterhoekse
FIFA Cup: ‘Gaaf dat e-sports nu ook in Montferland een eigen kampioenschap heeft!
FIFA is enorm populair onder de jeugd. Als
jongerencoach zijn we er voor alle jongeren
in Montferland. We organiseren samen met
de jongeren gave activiteiten. Een klein FIFA
toernooi hebben we al wel eens georganiseerd, maar een toernooi voor de gehele gemeente nog niet. Dus: super gaaf!’.

De jongerencoaches van Welcom zijn er
voor alle vragen van jongeren. Geen vraag
is te gek en niets is vreemd. Jongeren kunnen binnenlopen tijdens de open inlopen
van de talentenhuizen in Didam (D-Vision)
of ’s-Heerenberg (Finally). Ze kunnen ook
via mail/whatsapp contact opnemen. Kijk
op www.iedereenwelcom.nl/diensten/jongereninfo voor de contactgegevens van de
jongerencoaches of neem bij vragen over
de Achterhoekse FIFA Cup direct contact
op met Kasper: 06-13404807 of via mail
k.rijkers@welcommail.nl

Word jij dé FIFA kampioen van Montferland en
de Achterhoek?

Ben je 12 jaar of ouder en woon je in Montferland? Speel je ook vaak het populaire
voetbalspel FIFA? Ga dan de strijd aan met andere FIFA spelers en wie weet ben jij
straks wel dé FIFA kampioen van Montferland!

De term e-sports duikt steeds vaker op in
de media. Het is een samenvoeging van
de woorden electronic en sports. Gamers
nemen het online tegen elkaar op in een
zogenaamde multiplayer videogame. Het
spelen van videogames is in de afgelopen
jaren uitgegroeid van een hobby tot een
serieuze competitie. Mogelijk dat e-sports
in de toekomst zelfs een Olympisch onderdeel gaan worden. Eén van de bekendste
games is het voetbalspel FIFA.
E-sports als middel om jongeren te
bereiken
Het verbinden van e-sports met maatschappelijke thema’s als vitaliteit en gezondheid lijkt in eerste instantie geen logisch één-tweetje.
Wethouder Mijnen licht toe waarom de gemeente ook supporter is van e-sports: ‘Als
gemeente stimuleren we de jeugd om meer
te sporten en bewegen. We willen de negatieve gevolgen van het spelen van teveel videogames daarentegen juist beperken. We
zien echter over het algemeen ook dat veel
jongeren hun lidmaatschap bij een sportvereniging opzeggen. Het aanbod van de
vereniging sluit in veel gevallen niet meer
aan bij hun wensen en behoeften. Het is
voor ons als gemeente belangrijk om aansluiting te houden bij de belevingswereld
van jongeren. Tegenwoordig zijn e-sports
daar een belangrijk onderdeel van.’
De gemeente Montferland wil e-sports
vooral inzetten als middel om de sportwereld en de digitale wereld met elkaar ver-

binden: ‘Bij steeds meer games is bewegen
een belangrijk onderdeel. Ook kunnen we
thema’s als teveel gamen bij de deelnemers ook vroegtijdig bespreekbaar maken.
We zien op de langere termijn bij voetbalverenigingen ook mogelijkheden als nieuwe tak van sport.’
De Graafschap Verbindt: de kracht van
samenwerking
Stichting De Graafschap Verbindt is één
van de initiatiefnemers van de Achterhoekse FIFA CUP. De onlangs opgerichte stichting heeft als doel om een maatschappelijke bijdrage te leveren in de Achterhoek
en aangrenzende regio’s. Tijdens de finaledag op De Vijverberg zet De Graafschap
Verbindt nadrukkelijk in op de verbinding
tussen gamen en bewegen, voor zowel de
deelnemers aan het toernooi als de aanwezige toeschouwers.
Michael Ogubai, manager maatschappelijk
verantwoord ondernemen van De Graafschap, is blij met de Achterhoek brede
deelname van gemeenten en met Achterhoek in Beweging als partner: ‘De Graafschap kan een positieve aanjagersrol en
een voorbeeldfunctie voor jongeren in de
Achterhoek hebben. Wij gaan uit van de
kracht van samenwerking. E-sports is een
middel om jongeren te bereiken en ze te
betrekken bij de sportieve en maatschappelijke initiatieven in de regio. Met deze
Achterhoek Cup brengen we jongeren samen, ze ontdekken hun digitale talenten
en we kunnen maatschappelijke thema’s
bespreekbaar maken’.

De beste spelers gaan door naar het live eindtoernooi op zaterdag 19 september in
het stadion van De Graafschap. Op de Vijverberg strijden zij om de titel Achterhoeks
kampioen.
Meld je nu aan voor het Montferlandse toernooi op dinsdag 18 augustus om 18.30 uur
van de Achterhoekse FIFA Cup. Er is plaats voor maximaal 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 platform’ onder ‘Toernooien’ aan bij het Achterhoekse FIFA Cup - Gemeente Montferland toernooi.
4. Je bent er klaar voor! Vanaf dinsdag 18 augustus om 18.30 uur gaat de bal rollen en
kan de strijd beginnen.
Fijne en sportieve wedstijden en heel veel plezier en succes!
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Openingstijden afval aanbiedstations
I.v.m. de aanhoudende hitte zijn de openingstijden van de afval aanbiedstations
van de RDL in ’s Heerenberg en Zevenaar gewijzigd. De nieuwe tijden zijn:
Aanbiedstation Zevenaar
Week 33
Ma. 10 aug. gehele dag gesloten
Di. 11 aug. 8:00 – 15:00 uur
Wo. 12 aug. 8:00 – 15:00 uur
Do. 13 aug. 11:30 – 15:00 uur
Vr. 14 aug. 8:00 – 15:00 uur
Za. 15 aug. 9:00 – 15:00 uur

(geen wijziging)
(1½ uur eerder gesloten)
(1½ uur eerder gesloten)
(verschoven openstelling)
(1½ uur eerder gesloten)
(1 uur eerder gesloten)

Oproep aan duurzame bedrijven in
Montferland
Duurzame bedrijven opgelet: op 8 oktober [19:00-21:00] organiseert de
gemeente Montferland een energiemarkt voor inwoners. Hier kunnen organisaties en bedrijven zich profileren en presenteren vanuit duurzaam oogpunt.
De energiemarkt zal zich specifiek richten op het verduurzamen 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 mogelijkheid duurzaamheid in wonen te bevorderen. U krijgt de kans uw duurzame
product of dienst te promoten en misschien wel te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van zonnepanelen,
het isoleren van huizen of het plaatsen
van warmtepompen. Op de markt zullen
tevens de mogelijkheden voor subsidies
en de duurzaamheidslening 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 via
duurzaamheid@montferland.info op en
maak kans op een eigen kraampje.

Jaarvergadering Kontaktraad Loil 28 september 2020
Als gevolg van de Coronacrisis is de jaarvergadering van de Kontaktraad uitgesteld.
Deze wordt nu op maandag 28 september a.s vanaf 20.00
uur gehouden in de kerk in Loil. De aanvang is om 20.00 uur.
Alle Loilenaren en Loilse vereniging zijn hierbij welkom.
De concept- notulen van de laatste jaarvergadering zijn te
vinden via www.loil.nl.
I.v.m. corona gelden wel enkele voorwaarden:
* uiterlijk zondag 27 september aanmelden via: kontaktraad@loil.nl
* Voel je je niet fit, blijf dan thuis meld je, indien mogelijk, tijdig af.
Agenda
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 27 mei 2019.
3. Bestuurlijke mutaties:
		 a. Aangetreden: Margreet Peters-Looman.
		 b. Vacature voorzitter.
		 c. Vacature penningmeester.
4. Financieel verslag door penningmeester.
		 a. Kascommissie.
		 b. Begroting 2020.
5. Vaststellen diverse tarieven.
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
		 a. Werkgroep communicatie.
		 b. Werkgroep sociale samenhang.
		 c. Werkgroep onderwijs.
		 d. Werkgroep natuur en recreatie.
		 e. Werkgroep wonen.
		 f. Werkgroep dorpsvisie Loil 2020-2030.
		 g. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil.
7. Plattelandsraad.
8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2020-mei 2021.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.

Aanbiedstation ’s-Heerenberg
Week 33
Ma. 10 aug. gehele dag gesloten
Di. 11 aug. 12:30 – 15:00 uur
Wo. 12 aug. 12:30 – 15:00 uur
Do. 13 aug. 12:30 – 15:00 uur
Vr. 14 aug. 12:30 – 15:00 uur
Za. 15 aug. 9:00 – 15:00 uur

(geen wijziging)
(1½ uur eerder gesloten)
(1½ uur eerder gesloten)
(1½ uur eerder gesloten)
(1½ uur eerder gesloten)
(geen wijziging)

De huisvuilinzameling (Rest, GFT en PMD) begint week 32 en week 33 ’s morgens om
6:00 uur met de inzameling. De papierinzameling op de avonden en de zaterdagen begint op de gebruikelijke tijden.

Openbare bekendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-	Don Rualaan 119 te ’s-Heerenberg, 7041
SL; het vergroten van de woning (ontvangen 02-08-2020)
-	Dunantstraat 11 te Didam, 6941 BW; het
aanbrengen van een erker aan de voorgevel van de woning (ontvangen 04-082020)
-	Eltenseweg 11 a te Stokkum, 7039 AA;
het renoveren van het dak van de woning (ontvangen 02-08-2020)
-	
Emmerikseweg 145 te `s-Heerenberg,
kad.gem. ‘s-Heerenberg, sectie I nr,
2903, 7041; het bouwen van een woonhuis (ontvangen 31-07-2020)
-	Groeneweg 1c te Zeddam, 7038 ED; het
wijzigen van het aanleg niveau van de
woning (ontvangen 31-07-2020)

-	
Melegardeweg te Zeddam, kad. gem.
Bergh, sectie C nr, 287, 7038; het bouwen
van een vrijstaande woning (ontvangen
31-07-2020)
-	
Pastoor van Sonsbeeckstraat 48 te
Stokkum, 7039 AK; het samenvoegen

VRAGEN, STUKKEN INZIEN
OF ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in
de openbare bekendmaking
genoemde stukken inzien?
Wij adviseren u eerst telefonisch contact met ons op te
nemen en een afspraak te
maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
BENT U HET NIET EENS MET
EEN BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om
eerst telefonisch contact met
ons op te nemen. We nemen
samen met u het besluit door.
Als we er niet uitkomen, kunnen
belanghebbenden 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 degene 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

van twee bestaande schuren (ontvangen 30-07-2020)
-	Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM;
het creëren van appartementen in voormalig Rabobank kantoorpand (ontvangen 31-07-2020)
-	Tatelaarweg 13 te Didam, 6941 RB; het
veranderen van de werking van de inrichting (ontvangen 31-07-2020)

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

Verleende omgevingsvergunning
-	Grote Huilakker 36 te Didam, 6942 RC;
het realiseren van een woning (verzonden 06-08-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Slotlaan 80 te ’s-Heerenberg, 7041 BL;
het bouwen van een woning (verzonden
05-08-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

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 bestuursorgaan. Meestal is
dat het college van burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of de
raad) van de gemeente Montferland. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is
zes weken en gaat in op de dag
nadat het besluit op de wettelijk
voorgeschreven 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 besluit en de
gronden van het bezwaar.
BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de bekendmaking genoemde rechter.
De termijn van indiening 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 besluit en de gronden
van het beroep.
VERZOEK VOORLOPIGE
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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 voorlopige voorziening
getroffen worden. U kunt een
schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 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 beroepen verzoekschrift indienen bij
genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een electronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

