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Uitreiking lintje aan raadslid
Karin Reesing-Som
Op donderdagavond 10 september 2020 vond de uitreiking plaats van een
Koninklijke Onderscheiding aan raadslid Karin Reesing-Som.
Mevrouw Reesing-Som werd benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van
2005 tot 2011 en sinds 2018 was zij raadslid van gemeente Montferland. Tussen 2011
en 2015 was ze statenlid van de provincie
Gelderland. 10 september was haar laatste dag als raadslid van gemeente Montferland. Ze heeft een drukke baan en de

twee functies zijn bijna niet te combineren,
waardoor Reesing-Som zich helaas genoodzaakt zag haar taken als raadslid neer
te leggen.
Wij bedanken haar voor haar betrokkenheid en warme hart voor de samenleving.

Installatie wethouder Jan van Halteren
Op 10 september heeft Jan van Halteren uit ’s-Heerenberg zijn intrede gedaan als wethouder van de gemeente
Montferland. Hij volgt wethouder Wim
Sinderdinck op die om gezondheidsredenen zijn functie neer moest leggen.
Van Halteren is zeker geen onbekende in
de Montferlandse politiek. Hij is sinds 1982
bestuurlijk actief. Hij startte als raadslid/
fractievoorzitter in de voormalige gemeente Bergh en was vervolgens van 2002 tot
2005 wethouder. Sinds de fusie van de gemeenten Bergh en Didam naar de gemeente Montferland is van Halteren raadslid en
sinds 2018 is hij lijsttrekker en fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland.

Verwijderen monumenten op begraafplaatsen ’s-Heerenberg en Didam

Vanaf maandag 21 september start de buitendienst van de gemeente Montferland met het verwijderen van monumenten van graven op de begraafplaats aan
de Oude Doetinchemseweg in ’s-Heerenberg, daarna worden deze werkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaatsen aan de Kerkwijkweg en de Martinusbegraafplaats aan de Deken Reuvekamplaan in Didam.
De monumenten die worden verwijderd,
zijn van de graven waarvan de grafrust was
verlopen in 2018 en die vervolgens niet zijn
verlengd.
Tijdens plechtigheden op de begraafplaats
worden de werkzaamheden stilgelegd.
Gedurende deze periode is de begraafplaats normaal toegankelijk. Daar waar de

geplande werkzaamheden plaatsvinden is
voorzichtigheid geboden. De perioden van
overlast zijn zo kort mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling openbare werken van
de gemeente Montferland bereikbaar via
tel.: 0316-291391.

Nieuws uit uw dorp of wijk
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 PetersLooman.
b. Vacature voorzitter.
c. Vacature penningmeester.

4. F inancieel 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 20202030.
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.

Twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Donderdagavond zijn twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd: de heer Henk Peters (LBM)
en de heer Jos Berntsen (VVD). Hiermee zijn de tussentijdse vacatures in de raad vervuld.
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Rattenoverlast

De bruine rat komt steeds vaker voor in de bebouwde kom en zoekt daar naar
voedsel. Ratten hebben geen broedseizoen zoals vogels en planten zich het hele
jaar voort. Het voortplanten van ratten wordt wel beïnvloed door hoge of lage
temperaturen. Extreem hoge en lage temperaturen zorgen ervoor dat ze zich minder voortplanten.

De winters van de afgelopen jaren zijn niet koud geweest en er zijn meer ratten geboren
die zich op hun beurt ook weer voortplanten. Wij krijgen dan ook regelmatig meldingen
van overlast van ratten.

Theatervoorstelling
Wie heeft de vijver leeggehaald???
Een vrolijke, muzikale voorstelling over heel erg boos kunnen zijn van
Sesamstraatacteurs Renee Menschaar en Arjan Smit en waarbij de hulp
van de kinderen zeer op prijs gesteld wordt.
Geïnspireerd op het bekroonde prentenboek “Moppereend”.
voor meer informatie: www.vanaf2.nl

Wanneer:
Tijd:
Voor wie:
Kosten:

woensdag 7 oktober, Bibliotheek ‘sHeerenberg
vrijdag 9 oktober, Bibliotheek Didam
aanvang 10.00 uur. (duur voorstelling 40 minuten)
kinderen vanaf 3 jaar met hun ouder/verzorger
geen, aanmelden is verplicht
stuur een mail naar: c.som@montferland.info

Voorstelling vindt plaats met in achtneming van de RIVM richtlijnen.

Samen zijn we de grootste vereniging van Nederland! Dat is de slogan van de nieuwe campagne van Achterhoek in Beweging. De campagne ‘De Grootste Vereniging
van Nederland’ bedankt alle leden van verenigingen uit de regio voor hun trouw,
geduld, creativiteit, flexibiliteit en vooral loyaliteit tijdens corona.

Clubtrouw tijdens corona
Door corona raakten sportvelden, tribunes
en kantines leeg, bleven muziekinstrumenten in de koffers en werden trainingen,
wedstrijden en oefeningen gestaakt. Het
verenigingsleven viel helemaal stil. Wat
een gemis!
Een leegloop van de club werd gevreesd.
Wat als leden nu massaal opzeggen? Overleeft het verenigingsgevoel? Echter bleek
die angst gelukkig geheel ongegrond. In
tegendeel: we bleven onze clubs massaal
trouw. En andersom bleven de clubs hun
leden trouw. Uniek voor onze regio!
Deel ook jullie verenigingsgevoel
Zijn jullie ook zo trots op jullie verenigingsgevoel en helpen jullie ook mee om
de campagne verder te verspreiden? Op
www.degrootstvereniging.nl staan leuke
(online) promotiematerialen. Daar vind je
onder andere een praktische communicatietoolkit vol teksten, beelden en tips om

1. Bewaar vuilnis onbereikbaar voor ratten. Zorg ervoor dat vuilcontainers goed
afsluiten.
2. Strooi geen voedsel voor dieren in de tuin of omgeving.
3. Let op met vogelkooien en een kippenren in de tuin. Zorg dat ratten hier niet in
kunnen.
4. Voorkom langdurige opslag van spullen/hout/rommel in de tuin of tegen een
muur. Voorkom daarmee nestelgelegenheid.
5. Hoe muren vrij van beplanting. Dichte begroeiing zijn ideale schuilplaatsen en
een nestelgelegenheid.
6. Let erop of straatwerk niet aan het verzakken is. Dit kan duiden op een kapot
riool waardoor ratten naar boven kunnen komen.

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om ongediertebestrijding uit te voeren,
tenzij er een direct gevaar bestaat voor de volksgezondheid.
De rattenbestrijding moet u dus zelf uitvoeren. U kunt hiervoor een daarin gespecialiseerd
bedrijf inschakelen of een val zetten.

De grootste vereniging van Nederland

Lokale Montferlandse gezichten hebben
in de campagne een podium gekregen. Zo
spelen de leden van Bowlingvereniging
’s-Heerenberg, gymnastiekvereniging ’t
Peeske, Majorette Vereniging Zeddam,
Smash ’68-scm, Schuttersgilde Loil-Vooruit de hoofdrol.

Er kan rattenoverlast ontstaan als er ergens voldoende voedsel aanwezig is en als er voldoende nestelgelegenheid is.
Ratten begeven zich dus niet voor niets zo graag op plaatsen waar veel mensen aanwezig
zijn. De mens veroorzaakt zelf vaak de ideale omstandigheden voor ratten.
U kunt zelf meewerken om de overlast te verminderen door het volgende in acht te nemen.

het verenigingsgevoel er weer lekker in te
krijgen.
Alle sport- en cultuurverenigingen hebben
daarnaast begin deze week posters ontvangen. De posters zijn vanaf ook in beperkte oplage verkrijgbaar bij de recepties
van Welcom (Albertusgebouw in Didam
en Barghse Huus in ‘s-Heerenberg) en ook
bij de receptie van het gemeentehuis in Didam.
Deel ook jullie verenigingsgevoel met de
hashtag #scholderanscholder.
Blijf het gezonde en slimme boerenverstand gebruiken
We dienen met z’n allen wel alert te blijven. De recente uitbraken in de regio laten
zien dat we er nog niet zijn. Dus laten we
het scholder an scholder nog niet al te letterlijk nemen. En laten we ons gezonde en
slimme boerenverstand blijven gebruiken.
Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Achterhoekse gezinnen gezocht voor
Junior Energiecoach

Dit is niet
zomaar
een spel.

Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Kinderen tussen de 7
en 12 jaar kunnen het leren met Junior Energiecoach: een leuk en leerzaam spel om
thuis energie te besparen.

Het spel duurt vijf weken en wordt online
gespeeld. Elke week staat in het teken van
een andere opdracht. Zo ga je op lampen-

jacht, of stekkerexpeditie. De opdrachten
doe je gewoon thuis. Aan de hand van
leuke filmpjes, geheime weekopdrachten,
interessante weetjes en spelletjes gaat het
hele gezin samen praktisch en spelenderwijs aan de slag.
Kinderen en ouders in de gemeente Montferland kunnen gratis meedoen via Agem
Energieloket! Meedoen aan het spel kan
via www.agem.nl/juniorenergiecoach De
inschrijving loopt tot en met 27 september.
Er is beperkt plek, dus wees er snel bij!

Dit is een leuke
manier om energie
te besparen!

Ga samen op lampenjacht en stekkerexpeditie
en word een echte Junior Energiecoach.
Schrijf je snel in via www.juniorenergiecoach.nl

Spetterende finale op de Vijverberg: FIFA
Sports & FUN Avond
Op zaterdagavond 19 september is er in het Graafschap Stadion de Vijverberg een
spetterende finale van de Achterhoekse FIFA Cup. Op deze avond zijn veel leuke
en sportieve activiteiten voor jongeren. Het is de afsluiting van een zomer vol met
e-sports activiteiten.
Uiteraard is er de mogelijkheid om FIFA 20
te spelen tegen e-sporter Mike Boesveld.
Mike is het boegbeeld van e-sport van De
Graafschap en woont ook in Montferland.
Daarnaast is er deze avond veel beweging
op de Vijverberg. Zo boks en spar tegen de
in Didam woonachtige Olympische bokser Enrico Lacruz en tijdens een judoclinic
leer je ven een judotrainer Joep Nederhoud
(Kiryku Budo Instituut) hoe je een ippon
gooit.
Ook zijn er uiteraard veel voetbalactiviteiten. Zo verbeter je jouw eigen voetbalskills
door de FIFA Skills Games. Bij dit onderdeel
leer je de toffe FIFA oefeningen uit het
spel zelf uitvoeren. Ook staat Harm Vaags
jeugdtrainer bij De Graafschap Voetbala-

cademie klaar om je tijdens een clinic van
allerlei tips en tricks te voorzien. Er valt dus
genoeg sportiefs te beleven op stadion De
Vijverberg!
Zomer vol e-sports activiteiten
De avond is de finale en daarmee de afsluiting van een kennismaking met e-sport
activiteiten deze zomer. Zo was er de eerste Montferlandse FIFA Cup. Bij dit online
toernooi ging Sebastiaan Nas uit Didam er
met de titel FIFA Kampioen van Montferland vandoor. De afgelopen weken waren
er ook nog twee online toernooien voor alle
jongeren uit de Achterhoek.
De Graafschap Verbindt, Achterhoek in Beweging organiseerden al deze activiteiten
in samenwerking met de acht Achterhoek-

se gemeenten. Zij zien dat steeds meer
jongeren meedoen met e-sports. Zij willen

jongeren juist in deze coronatijden graag
(online) verbinden door e-sports.

Meld je snel aan!
Alle Achterhoekse jongeren tussen de 10 en 22 jaar zijn van harte welkom. Meedoen is belangrijker dan winnen, dus je hoeft geen doorgewinterde FIFA speler te zijn om mee te
doen. De aftrap van deze avond is om 17.30 uur. Stadion De Vijverberg is open vanaf 17.00 uur. Om 21.00 uur klinkt het laatste fluitsignaal en is een avond vol fun voorbij.
Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@degraafschap.nl en vermeld jouw naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer.
Alle activiteiten zijn volgens de corona maatregelen. Er is dus plaats voor maximaal 100 deelnemers. Dus stuur snel een e-mail om je aan te melden, want vol is vol. Let op: in
verband met Corona zijn ouders helaas beperkt welkom. Als ze er toch bij willen zijn, dan kunnen ze eventueel op de hoofdtribune plaats nemen.

Openbare be kendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
-	De Klomp 11 te ’s-Heerenberg, 7041 TA; het vervangen
van een dakkapel (ontvangen 08-09-2020)
-	Kerkwijk te Didam, kavel 108, 6942; het realiseren van
een nieuwbouwwoning (ontvangen 03-09-2020)
-	Kloosterstraat 23 te Didam, 6941 DX; het realiseren
van een dakopbouw op de bestaande uitbouw (ontvangen 03-09-2020)
-	Kollenburgweg 2 te Didam, 6942 NA; het wijzigen van
de dakkapellen (ontvangen 09-09-2020)
-	Potstal te Beek, 7037; het oprichten van 5 woningen
(ontvangen 09-09-2020)

-	Stadswal 15 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het bouwen
van 23 appartementen (ontvangen 09-09-2020)
-	Stokkumseweg 27 te ’s-Heerenberg, 7041 BT; het verwijderen van een dragende muur (ontvangen 09-092020)
-	Zonnebloemstraat 93 te Didam, 6942 WZ; het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de
woning (ontvangen 08-09-2020)
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
-	Bovendorpsstraat 11 te Zeddam, 7038 CH; het verwijderen van asbest (verzonden 08-09-2020)
-	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 XG,
6942 XH, 6942 XC, 6942 VR, 6942 VS; het verwijderen
van asbest (verzonden 08-09-2020)
-	Melegardeweg 7 te Zeddam, 7038 ER; het slopen van
een schuur (verzonden 08-09-2020)

Openbare be kendmakingen - ver volg
Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning
-	Lengelseweg 92 te ’s-Heerenberg, 7041 DS; het wijzigen
van de indeling en de gevel (verzonden 03-09-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
-	Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het
plaatsen van lichtmasten (verzonden 08-09-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
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).

Verleende omgevingsvergunning
-	Ludgerusstraat 2 d te Didam, 6942 CA; het bouwen van
een garage (verzonden 10-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
-	Rinkomsweg 20 te Kilder, 7035 CB; het oprichten van
een loods, verzonden 08-09-2020). 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-

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.

