NATIONALE SPORTWEEK 2020
Sport doet iets met je! Dat is dit jaar ook weer het thema van de Nationale Sportweek. Sporten en bewegen geeft energie. Maakt gelukkiger. Dat
sport en bewegen goed is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar
sport is veel meer dan dat!
Normaliter is deze week het moment dat sportclubs hun deuren wagenwijd openzetten om nieuwkomers te verwelkomen. Maar dit jaar is alles
door corona helaas even anders. Als gemeente Montferland willen we de
Nationale Sportweek dit jaar niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom geven we op deze gemeentepagina vier sporters uit Montferland het podium
en lees je wat sport met hen doet. Laat je inspireren door de verschillende
verhalen van Roos, Maxs, Linda, en Hiske en kom ook in beweging!

Ook ontvangen alle sportaanbieders het dikke NOC*NSF Nationale Sportweek magazine met de toepasselijke titel ‘Sport doet iets met je’. Het is
een speciale Montferlandse editie met op de cover hardlopers op de Peeskesbult tijdens de Montferland Run. Wil je ook een exemplaar van het magazine? Ze zijn gratis verkrijgbaar bij Welcom (Albertusgebouw in Didam
en Barghse Huus in ‘s-Heerenberg) en ook bij de receptie van het gemeentehuis in Didam. Kom op tijd, want op=op!
Laten we vooral lekker in beweging blijven,
want sport doet iets met je!
Met sportieve groet,
Ruth Mijnen
Wethouder Sport

‘Als ik een mooie bal sla, geeft dat een
enorme kick’

‘Dit jaar had ik zeker de finale van het NK
bowlen gehaald’

Roos Bloemendal kreeg het volleyballen met de paplepel ingegoten.

Voetbal was vanaf zijn zevende zijn sport. Drie jaar geleden ontdek-

Niet alleen haar vader, maar ook opa speelde voor haar vereniging

te Maxs Surenbroek echter het bowlen en sinds dit jaar richt hij zich

Smash’68-SCM in ’s-Heerenberg. “Toen ik 4 was ben ik een keer naar

volledig op zijn nieuwe passie. “Ik ben er goed in”, weet hij. “Als er

een open dag geweest”, weet Roos nog. “We hoefden alleen te drib-

geen coronavirus was geweest, had ik dit jaar de finale van het NK ge-

belen, maar ik vond het geweldig en kon niet meer ophouden.”

haald.”

En dat vindt ze nog steeds. “Ik kan gaan dansen of voetballen, zoals mijn

Maxs bowlt in de G-league van Bowling Vereniging ’s-Heerenberg. Hij maak-

zusje en broertje, maar volleyballen is toch het leukst, dus dat blijf ik doen.

te kennis met de sport toen hij via de Stichting Elver in Wehl, waar hij één

Vooral de adrenaline en blijheid samen met je team als je hebt gewonnen,

dag in de week werkt, werd uitgenodigd voor een open avond bij de vereni-

geven met een kick. Als ik dan een mooie bal sla, denk ik ‘YES!’. Ik word er

ging. “Ik vond het zo leuk en ben meteen lid geworden”, zegt hij. “Het is een

ook fit van en volleyballen zorgt voor ontspanning.”

mooie sport, maar onder elkaar is het ook heel gezellig.”

Ze gaat dan ook altijd met plezier naar de trainingen en wedstrijden. “We

Hij heeft het zo naar zijn zin bij de bowlingvereniging, dat hij het voetballen

hebben een heel leuk team met allemaal vriendinnen, die al tien jaar sa-

er voor opgaf en zich vanaf nu volledig richt op het bowlen. Al neemt hij

men volleyballen. Daarbij is Smash’68-SCM ook een geweldige club. We zijn

nog niet helemaal afscheid van het voetbal. Zo kreeg hij op zijn verjaardag

alleen heel klein en hebben nog maar vier teams. Elk jaar is het weer span-

een eigen bowlingbal in de kleuren en met het logo van zijn favoriete voet-

nend of we wel door kunnen. Dat hoop ik wel, want ik kan het volleyballen

balclub De Graafschap. “Een 16-ponds bal, die helemaal naar mijn hand is

niet missen.”

gemaakt”, vertelt hij trots.

Ze baalde dan ook dat ze door de corona vanaf half maart een paar maan-

Daarmee probeert hij dit jaar weer hoge ogen te gooien. Na een half jaar

den niet kon trainen. “Gelukkig mochten we begin juni wel weer buiten

niet te hebben gebowld vanwege het coronavirus mag hij binnenkort weer

sporten. Zo lang het kon hebben we gebeachvolleybald op de zandbulten

de baan op. “Ik heb het wel gemist”, geeft hij toe. “Niet alleen het gooien,

in Stokkum. Daarna hebben we een korte zomerstop gehad en sinds begin

maar ook de gezelligheid. Op woensdagavond bowl ik altijd met mijn vaste

september spelen we weer in de sporthal van Laco.”

maatje Lars. We zijn allebei heel fanatiek en willen volgend jaar graag weer

Het liefst speelt Roos hier de sterren van de hemel. “Ik wil altijd blijven vol-

aan het Nederlands kampioenschap (NK) meedoen.”

leyballen, tot ik er bij neerval”, lacht ze. “Net als mijn opa van 76, die nog

Daar mocht Maxs twee jaar geleden al eens aan ruiken, toen hij aan de voor-

steeds naar een bal duikt. De top haal ik niet meer, daarvoor ben ik als bui-

rondes in Zutphen meedeed. Drie jaar geleden nam hij bovendien al eens

tenaanvaller ook te klein. Maar misschien kan ik van mijn hobby later toch

deel aan de Special Olympics in de Achterhoek. “Dit jaar had ik de finales

nog mijn beroep maken. Ik zit nu nog op de middelbare school, maar ik wil

van het NK gehaald”, zegt hij stellig. “In maart waren de voorrondes geweest

daarna de mbo-opleiding Sport en Bewegen doen.”

en deze maand de finales. Maar helaas gingen die door de corona niet door.”

‘Je bent nooit te oud om te sporten’
Linda van Delft is in de majorettewereld een beetje een vreemde eend
in de bijt. Waar veel majorettes voor hun twintigste stoppen met de
sport, doet Linda op haar 36ste nog gewoon mee aan wedstrijden.
“Leeftijd is geen issue”, vindt ze. “Ik wil laten zien dat je ook als majorette nooit te oud bent om te sporten.”

‘Lesgeven vind ik net zo leuk als zelf
turnen’

Hiske Dikker (12) is al sinds haar vierde lid van gymnastiekvereniging

’t Peeske. Ze begon met peuter- en kleutergym, waar haar talent al
snel werd opgemerkt en ze werd uitgenodigd voor de turngroep. “Dat

vind ik nog steeds zo leuk, dat ik nooit meer ben gestopt”, vertelt ze.

De geboren Brabantse begon, zoals veel majorettes, als 6-jarige op straat
bij de drumband van de schutterij. “Later ben ik lid geworden van een twirlvereniging in Breda. Twirling is hetzelfde als majorette, alleen dan in wedstrijdvorm. Ik ben gestopt toen ik het niet meer kon combineren met mijn
werk in het leger. Daarna heb ik nog gevoetbald, tot ik kinderen kreeg, toen
heb ik een tijdje niet meer gesport.”
Na een paar jaar begon het echter toch weer te kriebelen. Voor de majorettes en het twirlen vond ze zichzelf eigenlijk te oud, maar toen ze op internet
Majorette Vereniging Zeddam (MVZ) voorbij zag komen, nam ze toch contact op. “Zij hadden meer oudere leden, dat vond ik wel leuk. Ik zei wel ‘die
jurkjes doe ik niet meer aan’, maar de sport wilde ik wel weer oppakken.”
Ze bleek het nog niet te zijn verleerd. Tijdens haar eerste wedstrijd in oktober 2017 werd Linda met haar team direct derde. “Met onze nieuwe show
wonnen we een half jaar later zelfs. Inmiddels zijn we twee keer Gelders
kampioen geworden, plaatsten we ons voor het NK, waar we een vijfde en
zevende plaats behaalden.”
Vorig jaar ging ze met een andere senior van de vereniging voor het eerst
solo en werd ze vierde van Gelderland. “Zij haalde zelfs het NK.” Als voorzitter van MVZ wil ze niet alleen zichzelf, maar ook haar vereniging zo goed
mogelijk verkopen. “Ik heb zoveel plezier in mijn sport, dat wil ik graag op
anderen overbrengen. Iedereen kan meedoen, dat zie je wel aan mij. Verder
hoop ik met MVZ nog meer te verbroederen met andere verenigingen.”

“Een andere sport dan turnen is er voor mij niet.”
Wekelijks is Hiske liefst elf uur in de sporthal van ’t Peeske te vinden. Ze

turnt niet alleen zelf drie keer per week, maar traint daarnaast ook drie

groepen. “Ik ben assistent-trainer en geef les aan de peuters en kleuters,

maar ook aan kinderen van mijn eigen leeftijd”, zegt ze. “Dat vind ik eigenlijk net zo leuk als zelf turnen. Mocht ik ooit een blessure krijgen, dan wil ik

graag blijven lesgeven. Dat doe ik nu ook drie keer in de week, voordat ik zelf
ga sporten.”

Dat ze vanaf half maart vanwege het coronavirus een paar maanden niet

kon turnen, viel haar best zwaar. “Ik heb het zeker gemist. Vooral de gezel-

ligheid van mijn teamgenoten, waarmee ik al jaren sport. In die periode ben

ik thuis op de trampoline wel gewoon mijn oefeningen blijven doen. Dus ik

heb nog wel een beetje gesport. Al is het niet zo leuk als samen met je vriendinnen.”

Hiske was dan ook blij dat haar vereniging de lessen in juni weer oppakte.
Nog niet in de sporthal, maar buiten op het terrein van het Sint Jansgilde

in Beek. “Daar hadden we natuurlijk geen toestellen, maar hebben we wat

spelletjes gedaan en oefeningen om onze spierkracht, lenigheid en conditie
op peil te houden.”

Na een zomerstop van een paar weken trainen Hiske en haar clubgenoten
sinds begin september weer in de zaal. “En als het goed is, beginnen over

een paar weken de wedstrijden weer. Dan is alles gelukkig weer een beetje

normaal. Maar ik ben al blij dat we weer binnen mogen trainen. Van turnen
en lesgeven word ik namelijk erg vrolijk.”

Winactie: Laat zien wat sport met jou doet!
Wat doet sport met jou? Laat het zien en breng het in beeld!
Deel tijdens de Nationale Sportweek een foto op social media met de volgende
twee hashtags: #sportdoetietsmetje #montferlandbeweegt.
Onder alle inzendingen verloten wij drie Intersport giftcards ter waarde van €50,-.
De winnaars ontvangen op dinsdag 29 september persoonlijk bericht.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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G emeentenieuws

Montferlandse bewoners 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 informatiesessies 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 kun u ook om 19:00 de informatiesessie digitaal volgen. Tijdens de
informatiesessie gaan we dieper in op nut
en noodzaak van verduurzamen, subsidie
en financieringsmogelijkheden. Meld u zich
nu aan, want de ruimte is beperkt! Aanmelden kan via www.montferland.info/
energiemarkt2020.

Resultaat taxusinzameling bekend!
Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal 3727 chemotherapieën in
De resultaten van de taxusinzameling in
Montferland zijn bekend!

In totaal is in gemeente Montferland 12.311
kg opgehaald. Dat zijn, ruim 1.000 kruiwagens en ongeveer 112 chemo’s.

Montferlandse Toppen Wandelroute
Theatervoorstelling
Wie heeft de vijver leeggehaald???
Een vrolijke, muzikale voorstelling over heel erg boos kunnen zijn van

NIEUW!🌟🌟

Sesamstraatacteurs Renee Menschaar en Arjan Smit en waarbij de hulp
van de kinderen zeer op prijs gesteld wordt.

De nieuwe kaart van de
Montferlandse Toppen Wandelroute
is er. Ontdek de hoogtepunten van
Eltenberg-Bergherbos!🌳🌳🌳🌳

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

Te verkrijgen via
vvvmontferlandwebshop.nl
en diverse ondernemers in
Montferland.

€ 2,95

Voorstelling vindt plaats met in achtneming van de RIVM richtlijnen.

vvvmontferland
vvvmontferland
vvv@montferland.info

vvvmontferland.nl
vvvmontferlandwebshop.nl

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

Bericht 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 conceptnotulen 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
* Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis meldt
u, 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. Financieel verslag door penningmeester.
a. Kascommissie.
b. Begroting 2020.
5. Vaststellen diverse tarieven.
6. 	Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblik-

ken 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.

Openbare be kendmakingen
Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Loil, Dorpsplan’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 10 september 2020 het bestemmingsplan ‘Loil, Dorpsplan’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling in het dorpshart van Loil voor de:
-	nieuwbouw van een sportaccommodatie in de pastorietuin met een verbinding naar de kerk, zodat er één
multifunctionele accommodatie (MFA) ontstaat;
-	herbestemming van de kerk naar een gemengde bestemming voor o.a. maatschappelijke en culturele activiteiten en (zorg)woningen ter plaatste van de pastorie
en de aanbouw aan zuidzijde van de kerk (voormalige
bibliotheek);
-	nieuwbouw van maximaal 4 grondgebonden woningen
op de huidige dorpshuislocatie ‘de Zomp’ na ontwikkeling van de MFA;
-	herinrichting van de pastorietuin naar openbare ruimte
tussen de MFA en de woningen.
Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat eerder ter
inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn doorgevoerd in
verband met de beoogde afmetingen van de MFA en betreffen:
-	de maximum bouwhoogte wordt verhoogd van 7 m
naar 8,2 m;
-	het maximum bebouwingspercentage wordt verhoogd
van 60% naar 80%;
-	artikel 11.1 onder b (algemene afwijkingsregels) wordt
als volgt aangepast: Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan: (b) indien en voorzover
afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en van aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer
dan 5 m bedragen.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 september
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens te raadplegen via www.montferland.info of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
heeft kenbaar gemaakt;
•	een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
•	een belanghebbende, voor zover het beroep wordt inge-

steld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het plan ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Didam, Brandweerkazerne’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 10 september 2020 het bestemmingsplan ‘Didam, Brandweerkazerne’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de huisvesting van een nieuwe brandweerkazerne met oefenterrein naast de skatebaan tussen de Doetinchemseweg (N813) en de Vincwijcweg in Didam.
Het vastgestelde bestemmingsplan is ongewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat eerder
ter inzage heeft gelegen. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 23 september 2020 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis
in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens te raadplegen
via www.montferland.info of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen
het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags
na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-	Arnhemseweg 2 te Beek, 7037 CC; het plaatsen van een
carport (ontvangen 12-09-2020)
-	Hengelderweg 8 te Didam, 6942 NC; het uitbreiden van
de bestaande hal (ontvangen 16-09-2020)
-	Kastanjelaan 18 te Stokkum, 7039 CE; het kappen van
een eik (ontvangen 13-09-2020)
-	Klompenhorstweg 8 te Didam, 6941 RT; het renoveren
van het dak (ontvangen 10-09-2020)
-	Parkweg 9 b te Didam, 6942 PP; het bouwen van een
garage (ontvangen 14-09-2020)

-	Schoolstraat 5 1 te Didam, 6942 AJ; het plaatsen van
een tijdelijke containerlift (ontvangen 17-09-2020)
-	Stillewaldweg 3 te Loerbeek, 7036 AH; het realiseren
van een paardenbak/rijbak (ontvangen 11-09-2020)
-	Zuivelweg 10 te Zeddam, 7038 GA; het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen 16-09-2020)
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 aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting
-	Kerkwijk fase 4 Didam, 6942; het realiseren van gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen voor 29
nieuwbouwwoningen (verzonden 14-09-2020)

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-	Dahliastraat 17,19,1,3,5,7,22,24,26,28 te Didam, 6942;
het verwijderen van asbest en gedeeltelijk slopen (verzonden 17-09-2020)
-	Geraniumstraat te Didam, garageboxen op nummers
1A, 1B, 1C, 1D en 1E, 6942 XG; het slopen van garageboxen (verzonden 11-09-2020)
-	Langestraat 25 te Braamt, 7047 AN; het slopen van het
cafe en de zaal (verzonden 14-09-2020)
-	Marktstraat 23 te ’s-Heerenberg, 7041 AH; het slopen
van diverse materialen t.b.v. het realiseren van zorgappartementen (verzonden 11-09-2020)
-	Oude Beekseweg 49 te Didam, 6942 JA; het verwijderen van asbest (verzonden 14-09-2020)
-	Veenseweg 1 te Lengel, 7044 AS; het slopen van een
bijgebouw en het verwijderen van asbest (verzonden
14-09-2020)
-	Ziepseweg 100 en 102 te Didam, 6941 BA; het verwijderen van asbest (verzonden 14-09-2020)

Buiten behandelingstelling aanvraag
omgevingsvergunning
-	Braamt, kad,gem, Bergh, sectie M, nr. 3 (naast/ aansluitend Landweerswal 2), 7047; het bouwen van 21 recreatiewoningen (verzonden 15-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-	De Klomp 11 te ’s-Heerenberg, 7041 TA; het vervangen
van een dakkapel (verzonden 17-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Hooglandseweg 18 te Braamt, 7047 CP; het bouwen
van een carport (verzonden 14-09-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-	Dunantstraat 11 te Didam, 6941 BW; het aanbrengen
van een erker aan de voorgevel van de woning (verzonden 11-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Hellekampweg 4 te Didam, 6941 DT; het realiseren van
een dakopbouw op de bestaande woning (verzonden
16-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare be kendmakingen - ver volg
-	Klinkerstraat 91 en 91a te ’s-Heerenberg, 7041 BA; het
verbouwen van een gemeenschappelijke ruimte tot
appartement en het ombouwen van een onbenoemde
ruimte tot gemeenschappelijke ruimte (verzonden 1109-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Polmanstraat 1 b te Beek, 7037 CZ; het oprichten van
een schuurwoning (verzonden 11-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Weemstraat 86 te Didam, 6941 DE; het uitbreiden van
de woning (verzonden 15-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Openbare Werken

Ontwerpverkeersbesluit aanbrengen van een gele
onderbroken streep aan de Hyacintstraat 30 te
’s-Heerenberg
Inleiding
Aan de Hyacintstraat te ‘s-Heerenberg ter hoogte van
huisnummer 30 in de richting van de Krokusstraat geldt
een eenrichtingsregime voor autoverkeer. Het komt meermaals voor dat voertuigen in de bocht staan geparkeerd
waardoor de 3,5 meter doorrijd mogelijkheid voor hulpdiensten wordt geblokkeerd. Door het instellen van een
parkeerverbod, middels gele onderbroken markering, aan
de Hyacintstraat vanaf de parkeervakken tot aan Krokusstraat nummer 1 met een lengte van circa 13 meter, wordt
naast een verhoging van de verkeersveiligheid de mogelijkheid geboden om hulpdiensten een betere doorgang te
verlenen.
Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid,
sub c van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan’. In de bijlage is de maatregel weergegeven.
Overwegingen
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994
dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de
plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994
dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de
verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen
verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994
moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van
de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van
een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994
moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het
aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of
weggedeelte gebruik kan maken.
Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met
het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden
aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede
lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen
ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van
de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het
geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de
belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens an-

dere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding
zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen
tegen elkaar zijn afgewogen.
Maatregel
Op grond van bovenvermelde overwegingen word een
gele onderbroken streep aangebracht als bedoeld in artikel 24, eerste lid, sub e van het RVV 1990 aan de Hyacintstraat 30 tot aan de hoek van Krokusstraat nummer 1 over
een lengte van circa 13 meter.
Doelstelling
Met het verkeersbesluit wordt beoogd:
-
geparkeerde auto’s tegengaan op de hoek Hyacintstraat/Krokusstraat
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van weggebruikers en passagiers;
- het in stand houden van de weg en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie
van objecten of gebieden.
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de
verkeerskundige en beleidsmedewerker van de gemeente
Montferland.
Verkeersbesluit
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om aan de Hyacintstraat ter
hoogte van huisnummer 30 tot aan de hoek van Krokusstraat nummer 1 een gele onderbroken markering te
plaatsen inzake een algeheel parkeerverbod. Op dit verkeersbesluit is afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht
van toepassing.
Dit ontwerpverkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam gedurende zes weken vanaf 22 september 2020. Bij vragen
kan contact opgenomen worden met dhr. M. Hulshof, verkeerskundige, via 0316-291391.
De tekst van het ontwerpverkeersbesluit is ook te vinden
op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in).
Zienswijze
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
van de bekendmaking een zienswijze indienen inzake het
verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.
De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

De locatie van de borden / maatregelen op tekening is een
indicatie. De exacte locatie wordt in het werk bepaald
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Ontwerpverkeersbesluit afsluiting de Braak
Inleiding
In week 44 gaat Gelregroen een gestuurde boring uitvoe-

ren onder de A12. Deze komt uit in De Braak, die daardoor
zal moeten worden afgesloten. Aansluitend wordt gestart
met de werkzaamheden t.b.v. verbreding van het viaduct
Hengelderweg volgens het project ViaA15. Daarvoor zal
De Braak gedurende circa 2 jaar worden afgesloten.
In het kader van deze twee werkzaamheden zal een verkeersbesluit worden genomen.

Partijen:
1. De Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat), gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw P.T.A.M. Kalfs, hoofdingenieurdirecteur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
hierna te noemen “RWS”;
2. Gemeente Montferland, gevestigd te Didam, terzake
deze overeenkomst krachtens artikel 171, tweede lid,
van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer P. de Baat, hierna te noemen “Stakeholder”;
overwegende dat:
a. Provincie Gelderland, de (voormalige) Stadsregio Arnhem-Nijmegen en RWS het initiatief hebben genomen
tot het Project A15 doortrekking Ressen - A12 (Zevenaar), ook bekend als Project VİA15 en hierna te noemen
“het Project”, ínhoudende de doortrekking van Rijksweg
A15 van Ressen naar Rijksweg A12 bij knooppunt De Liemers alsmede de aanpassing van Rijksweg A12 tussen
Duiven en Ouddijk verband houdend met de aansluiting
van de A15 bij knooppunt De Liemers, waarbij een groot
gedeelte van deze aanpassingen zal plaatsvinden binnen de grenzen van Montferland;
b. RWS voornemens is de werkzaamheden die verband
houden met de realisatie van het Project uit te laten
voeren op basis van een DBFM-overeenkomst;
c. door Partijen een Uitvoeringsovereenkomst is getekend
d.d. 30 oktober 2018 met kenmerk 31137757, hierna te
noemen “de Uitvoeringsovereenkomst”, waarin afspraken zijn gemaakt over de scope van werkzaamheden die
door of namens RWS zullen worden uitgevoerd aan de
infrastructuur in beheer van Stakeholder in het kader
van voornoemde DBFM-overeenkomst;
d. Partijen een nadere beschrijving zijn overeengekomen
van de details genoemd in overweging g. van de Uitvoeringsovereenkomst, waardoor overweging g. met deze
wijziging op de Uitvoeringsovereenkomst kan komen te
vervallen;

Overwegingen
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994
dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de
plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994
dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de
verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen
verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994
moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van
de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van
een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994
moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het
aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of
weggedeelte gebruik kan maken.

Openbare be kendmakingen

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:
- gemotoriseerd verkeer tegengaan op de Braak;- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van weggebruikers en passagiers;
- het in stand houden van de weg en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorVRAGEN, 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).
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Maatregel
Met het afsluiten van de Braak is er geen directe verbinding meer via de Braak voor gemotoriseerd en fietsverkeer
tussen het bedrijventerrein Kollenburg te Didam en het
Hengelder te Zevenaar. De verbinding tussen de 2 terreinen blijft via de Hengelder gegarandeerd. Het doorgaande verkeer dat nu via de wegen van de twee bedrijventerreinen rijdt, gaat volgens het verkeersonderzoek via het
Hengelder rijden als de Braak is afgesloten. De afsluiting
zal middels tijdelijke verkeersborden worden weergegeven voor de duur van circa 2 jaar. Een overzichtstekening
is bij dit verkeersbesluit toegevoegd.
Doelstelling
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zaakte overlast, hinder of schade;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van
objecten of gebieden.
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de
tijdelijke verkeersmaatregelen leverancier, de verkeerskundige en projectleider van de gemeente Montferland,
alsmede de gemeente Zevenaar.
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Verkeersbesluit
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente
tot het besluit gekomen om de Braak af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer ter hoogte van zowel Zepto als
Het Slag. Op dit verkeersbesluit is afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene
Wet Bestuursrecht van toepassing.
Dit ontwerpverkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam gedurende zes weken vanaf 22 september 2020. Bij vragen
kan contact opgenomen worden met dhr. R. Buma, Projectleider, via 0316-291391.
De tekst van het ontwerpverkeersbesluit is ook te vinden
op de website van de rijksoverheid
(zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in).
Zienswijze
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
van de bekendmaking een zienswijze indienen inzake het
verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.
De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

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-
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Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met
het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden
aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede
lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen
ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van
de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het
geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de
belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding
zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen
tegen elkaar zijn afgewogen.

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 de Zuiderstraat 12a te Kilder.
De melding betreft het nieuw plaatsen van verlichtingsmasten bij wedstrijdveld 2.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

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.

