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Wim Sinderdinck neemt afscheid als wethouder
Op maandag 31 augustus heeft, de in 1954 in Kilder geboren, wethouder Wim Sinderdinck afscheid genomen als wethouder van de gemeente Montferland.
De heer Sinderdinck is sinds 2005 politiek
actief. Begonnen als commissielid en vanaf 2008 raadslid voor Gemeente belangen
Didam, later Burger Belangen. Vanaf eind
2014 heeft de heer Sinderdinck zich aangesloten bij LBM en is in 2018 benoemd tot
wethouder van de gemeente Montferland
met Zorg en Welzijn alsmede Handhaving
in zijn portefeuille. In toespraken van zowel
burgemeester Peter de Baat als raadslid

Jan van Halteren werd Wim Sinderdinck
geroemd en bedankt voor zijn altijd gedreven inzet voor de gemeenschap. De heer
Sinderdinck heeft, spijtig, om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd.
Namens de gemeente werd hem als dank
een schilderij van kunstenares An Warris uit
Zeddam aangeboden, genaamd ‘Dorpsgezicht van Kilder’.

Speel ook mee met het 2e online toernooi
voor de Achterhoekse FIFA CUP!

Afgelopen zaterdag speelden Achterhoekse FIFA spelers het eerste online toernooi om de Achterhoekse FIFA Cup.

Montferland is een Hofleverancier rijker

Echte Bakker Dijkman bestaat dit jaar 125 jaar. Het bedrijf is in deze jaren altijd
met de tijd meegegaan. De band van de familie Dijkman met ’s-Heerenberg is lang
en diep.
Namens Zijne Majesteit de Koning mocht
burgemeester Peter de Baat bakkerij Dijkman in verband met het 125 jarig jubileum
het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier’ uitreiken. Het bijbehorende

prachtige wapenschild zal voortaan prijken
aan de voorgevel van de bakkerij en het
centrum van ’s-Heerenberg hier mee verrijken. Een van harte proficiat aan de familie
Dijkman.

Heb je dit eerste toernooi gemist en wil je
ook graag een keer meespelen? En woon
je in Montferland en ben je tussen de 12 en
24 jaar? Doe dan ook mee! Uiteraard zijn
de deelnemers van het 1e toernooi ook van
harte welkom om weer deel te nemen.
Het eerstvolgende online toernooi is aanstaande vrijdag (11 september). Het online
toernooi start om 18.30 uur. Er is plek voor
maximaal 64 FIFA spelers. Meld je dus snel
aan via: www.homeofesports.nl/events/
de-achterhoekse-fifa-cup.

FIFA sports & fun dag op stadion
De Vijverberg
Noteer ook vast zaterdagavond 19 september in jouw agenda. Dan is er op stadion de
Vijverberg een FIFA SPORTS & FUN dag.
Naast het spelen van FIFA, zijn er sportieve clinics van De Graafschap jeugdtrainers.
Ook maak je kans om mooie prijzen te winnen, zoals voetbaldoeltjes, een gesigneerd
wedstrijdshirt en FIFA’21. Meer informatie
over deze sportieve dag lees je binnenkort
op de social media kanalen van de gemeente Montferland.

Montferland koploper met Zonnige
Bedrijven Achterhoek
In 2018 is de gemeente Montferland gestart met het programma Zonnige Bedrijven, waarmee ondernemers met een bedrijfsdak groter dan 500 m2 worden geholpen om hun dak in te zetten voor het produceren van zonne-energie.
Dit was een succes: er zijn t/m 2019 20
subsidieaanvragen binnengekomen, waarmee inmiddels 6 zonnige bedrijfsdaken
zijn gerealiseerd. De huidige opwek met
grootschalig zon-op-dak beslaat inmiddels 7 GWh, wat gelijk staat aan ±24.500
zonnepanelen. Daarmee is Montferland
koploper van het programma Zonnige Bedrijven Achterhoek én koploper grootschalig zon-op-dak in de Achterhoek. Wegens
het succes van het programma hebben we
besloten om deze te verlengen.
Bent u ondernemer/agrariër in de gemeente Montferland en heeft u een bedrijfsdak
groter dan 500 m2? Dan kunt u meedoen
aan het programma Zonnige Bedrijven.

Als deelnemer ontvangt u kosteloos een
quickscan en businesscase-vergelijking die
de technische en financiële mogelijkheden
laat zien voor het plaatsen van zonnepanelen op uw eigen bedrijfsdak(en). Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden
voor u inzichtelijk gemaakt. Vervolgens
kunt u zelf bepalen of u over gaat tot het
aanvragen van subsidie waarmee u de
zonnestroominstallatie(s) op uw dak(en)
kunt gaan realiseren. Zo krijgen we steeds
meer Zonnige Bedrijven in Montferland en
komt een energieneutrale gemeente weer
een stapje dichterbij. Voor meer informatie
en om u aan te melden gaat u naar
www.zonnigebedrijven.nl.
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Montferlandse bewoner: kom naar de energiemarkt
Op 8 oktober organiseert de gemeente Montferland een heuse energiemarkt in
Meulenveld, gratis! De locatie Meulenvelden is te vinden op Waverlo 11 in Didam.
Vanaf 18.30 uur bent u welkom, inschrijven is vanwege de coronamaatregelen
echter wel verplicht.
Tijdens deze energiemarkt kunt u antwoorden vinden op vragen over energiebesparing zoals het zetten van zonnepanelen, isolatiemogelijkheden en hoe u zich
kunt voorbereiden op aardgasloos wonen.

Bent u ook zo benieuwd wat u allemaal
zelf kunt doen of welke hulp u geboden
kan worden? Dan loont het bezoeken van
deze Montferlandse energiemarkt zeker!
Na een bezoek weet u namelijk precies

waar u moet zijn met uw wensen over verduurzamen, welke leningen en subsidies
toepasbaar zijn voor u en welke instanties
u kunt aanhalen om u bij te staan bij het
nemen van deze stappen.
Naast de gezellige markt bieden we twee
maal een informatiesessie aan om 19:00
en 20:00 uur. Dit doen we in een aparte
ruimte en we zorgen ervoor dat u op voldoende afstand extra informatie kunt krij-

gen en vragen kunt stellen. Vindt u een bezoek aan de energiemarkt toch niet prettig
in deze tijd, dan kunt u ook om 19:00 de informatiesessie digitaal volgen. Tijdens de
informatiesessie gaan we dieper in op nut
en noodzaak van verduurzamen, ervaring,
subsidie en financieringsmogelijkheden.
Meld u zich nu aan, want de ruimte is beperkt! Aanmelden kan via
www.montferland.info/energiemarkt2020

Aansluitend PAM Raadsvergadering
vanaf 21.00 via livestream te volgen:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.	
Vaststelling besluitenlijsten vorige
vergaderingen
4. Lijst ingekomen stukken
5 Hamerstukken
5.1 	Bestemmingsplan Didam, brandweerkazerne
5.2 Bestemmingsplan Dorpsplan Loil
5.3 Bestemmingsplan Dorpsplan Braamt
6 Bespreekstukken
6.1	Benoemingsvoorstel wethouder dhr. J.
van Halteren

6.2	Beëindiging raadslidmaatschap mevr.
K. Reesing-Som
6.3	Onderzoek geloofsbrieven vervangende raadsleden
6.4	Installatie nieuw benoemde raadsleden
6.5	
Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouder mevr. R. Mijnen
6.6	Benoeming leden diverse commissie
en vertegenwoordiging
7 Moties zonder raadsvoorstel
8 Sluiting
De agenda en de vergaderstukken zijn
te vinden op de website:
www.montferland.info/gemeenteraad

Raadsvergadering
Agenda Politieke Avond Montferland (PAM) 10 september vanaf 19.00 uur in het
bestuurscentrum Gouden Handen te ’s-Heerenberg, Emmerikseweg 17.
I.v.m. de coronamaatregelen is de publieke
tribune gesloten. Wilt u meepraten over
een onderwerp dat tijdens een beeldvormende sessie op de agenda staat?
Neemt u dan contact op met de griffie:
griffie@montferland.info/0316-291378.
De raadsvergadering is via een livestream
te volgen:
www.montferland.info/gemeenteraad .
Van de beeldvormende sessies wordt naderhand een audioverslag beschikbaar
gesteld.
19.00 uur tot 19.30 uur
Vragenhalfuur in de raadzaal en toelichting raadsbrief

Beeldvormende sessies in de raadzaal:
19.35 uur tot 20.15 uur
Ambitie implementatie Omgevingswet
20.20 uur tot 20.55 uur
Bestemmingsplan Parkeren Vinkhof Zeddam
Beeldvormende sessies in de ‘kleine zaal’
19.00 uur tot 19.25 uur
Actualiseren bebouwde komgrenzen
Wegenverkeerswet
19.30 uur tot 20.10 uur
Corporate Story
20.15 uur tot 20.55 uur
Regionale samenwerking

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Kerkwijk te Didam (kavel 10), 6942; het oprichten van
een woning (ontvangen 27-08-2020)
- Melkweg te Beek, 7037 CN; het oprichten van een woongebouw (ontvangen 02-09-2020)
- Zonnebloemstraat 91 te Didam, 6942 WZ; het aanbouwen van een garage (ontvangen 28-08-2020)
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.
Aanvaarding melding sloopvoornemen
- Lange Heg 19 te Stokkum, 7039 CA; het verwijderen van
asbest (verzonden 28-08-2020)
- Prins Bernhardstraat 24 te Didam, 6942 AZ; het verwijderen van asbest (verzonden 03-09-2020)
- Reefweg 2 te Azewijn, 7045 AV; het verwijderen van asbest (verzonden 28-08-2020)
- Roncallistraat 13 te Didam, 6941 BM; het verwijderen van
asbest (verzonden 28-08-2020)

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).

- Sommenweg 3 te Didam, 6941 ST; het saneren van asbest, schuur 2 (verzonden 03-09-2020)
Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
- Kerkhuisstraat 6 te Beek, 7037 DP; het aanbouwen van
een tuinkamer (verzonden 31-08-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
- Matjeskolk 23 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de
productie-/opslaghal met kantoren (verzonden 02-092020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
- Kastanjelaan 26 te Stokkum, 7039 CC; het aanleggen
van een longeercirkel en trainingspiste voor het hobbymatig houden van paarden (verzonden 28-08-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
- Kasteellaan 1a en 1b te Beek, 7037 BA; het bouwen van
2 levensloopbestendige woningen (verzonden 28-082020). Rechtsmiddel: bezwaar
- Nabij Hengelderweg te Didam, 6942; het verwijderen
van bomen (verzonden 03-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar

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 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 indie-

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 milieubeheer voor Rinkomsweg 20 te Kilder.
De melding betreft het beëindigen varkenshouderij en in
werking hebben van een akkerbouwbedrijf met fouragehandel.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

APV / Bijzondere wetten

Evenement
Datum
Locatie

Verzonden
Rechtsmiddel

: Taptoe Azewijn
: 26 september 2020
:S
 portpark De Laak/VV Den Dam
Pastoor Meursstraat 14 Azewijn
: 28 augustus 2020
: bezwaar

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 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 beroep- en
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.

