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Briljanten Huwelijksjubileum
Du Plessis- Van den Berg
Vorige week werd er in ’s-Heerenberg een briljanten huwelijksjubileum gevierd.
Het echtpaar Du Plessis- Van den Berg vierde hun 65 jarig huwelijksjubileum. Tijdens een geanimeerd koffiebezoek bij het echtpaar thuis bracht burgemeester
Peter de Baat hen de gelukwensen over.
Bruid en bruidegom leerden elkaar kennen
tijdens het ‘dubbeltjesdansen’ in ’s-Heerenberg. Zij trouwden na zes jaar verkering
te hebben gehad. Trots zijn zij op hun 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
Meneer werkte vroeger bij DS-plastic en
bij de Dru-fabriek in Ulft. Mevrouw was
‘in betrekking’ bij een herenmodezaak in
de Kellenstraat. Beiden hadden een grote
passie: meneer voetbalde 55 jaar bij MVR
(vaak linksbuiten) een club waarvan hij

maar liefst 80 jaar lid is en mevrouw was
zeer actief met breien en handwerken. Dit
jaar vieren we 75 jaar vrijheid maar de nare
herinneringen aan de oorlog zijn zeer zeker
nog niet vergeten. Echter ook de herinneringen aan de komst van de Canadezen
met de trommels met chocolade en rozijnen liggen nog vers in het geheugen. Met
veel plezier kijkt het echtpaar Du PlessisVan den Berg terug op hun leven in het
mooie ’s-Heerenberg.
Van harte gefeliciteerd!

Kom struikroven in de Dahliastraat Didam

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 afvalcontainer 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
seniorenwoningen aan de Salvia- (1-7 oneven) en de Dahliastraat (17 en 19). Voordat Enzerink aan de slag gaat, krijgen
bewoners van de Bloemenbuurt de gelegenheid om struiken en planten die in de
tuinen staan van de te slopen woningen
(makkelijk te herkennen aan het feit dat
de woningen tussen hekken zijn geplaatst)
uit de tuin te ‘roven’.
Roven volgens de regels
Het ‘struikroven’ staat gepland op zaterdag 10 oktober van 11 tot 15 uur, op de Dag
van de Duurzaamheid. Leden van de werkgroep Groen in de Buurt (onderdeel van
Wijk van de Toekomst) zullen aanwezig
zijn om vragen te beantwoorden en een en
ander in goede banen te leiden.
U mag maximaal 3 planten meenemen per
persoon en zult uw eigen schep mee moeten nemen. Planten kunnen niet van te
voren gereserveerd 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.
Het Plantenasiel
De planten die overblijven zullen worden
uitgegraven door de werkgroepleden en in
bakken van het Plantenasiel -ook een initiatief van de bewonerswerkgroep- worden
geplaatst. Planten die u over heeft kunt
u plaatsten in het Plantenasiel zodat een
ander- die een plantje nodig heeft- hem er
uit kan halen. De eerste Plantenasielbak is

te vinden op de Rozenstraat 78. De komende tijd zullen er op meer plekken bakken
worden geplaatst. Ook een plantenasiel
in uw tuin? Stuur dan een mailtje naar
c.post@spectrumelan.nl.
De geroofde planten zullen hier nog een
week blijven staan en kunnen worden opgehaald door bewoners die niet in de gelegenheid zijn om op 10 oktober zelf te komen
roven. Daarna zullen de planten tussen het
openbaar groen worden gepland zodat er
niets verloren gaat.
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.

Zwerfafvalbrigade Schoon Diem is gestart
Na lang uitstel was het afgelopen zaterdag 19 september zover: een symbolisch
startschot van de Zwerfafvalbrigade Schoon Diem! De Zwerfafvalbrigade bestaat
uit zo’n 25 bewoners die hun leefomgeving schoon willen houden.
Dat dit initiatief in deze tijd is gestart, is
uniek. Deelnemers bleven elkaar enthousiasmeren en zijn individueel of samen op
pad gegaan. Ze geven hiermee ook een
boodschap af: zonder zwerfafval is Didam
mooier en iedereen kan een rol vervullen in
de weg naar een duurzame leefomgeving
en een schoner milieu.
Wethouder Oscar van Leeuwen en Tijl Essen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland die het initiatief ondersteunen,
spraken tijdens de aftrap vol lof, ‘Montferland mag zich gelukkig prijzen met de

6 Zwerfafvalbrigades die de gemeente rijk
is, en de jaarlijkse opruimactiviteiten, die
door bewonersplatforms worden georganiseerd’ spraken zij.
Na de lovende woorden, ging de brigade
op stap voor de eerste prikactie. De grote
zwerfafvalcontainer die door de gemeente
beschikbaar is gesteld, moest na de prikactie worden aangestampt om de laatste
zakken er nog in te krijgen!
Vragen of aanmelden? Via coördinator
Paul Tenniglo tenniglo.p@gmail.com, o.v.v.
zwerfafval Didam.
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Er zijn weer bladkorven!
U kunt uw bladafval afkomstig van gemeentebomen gratis kwijt op ongeveer 125
plaatsen.
Binnenkort worden er verspreid door de
gemeente Montferland ongeveer 125 bladkorven geplaatst. Dit zijn speciale tijdelijke
korven waarin u het bladafval gratis kunt
deponeren. Nagenoeg alle kernen zijn
voorzien (gebieden buiten de bebouwde
kommen niet, bewoners daar composteren veelal, want dat kan natuurlijk ook).
Naast de geplaatste bladkorven worden er
geen extra bladkorven meer geplaatst.
Heeft u hinder van blad van een gemeentelijke boom? Dan mag u dit in de bladkorven deponeren. Ander (groen)afval zoals
takken hoort niet in de bladkorven thuis.
De bladkorven worden regelmatig geleegd.
Na de bladperiode (vlak voor de kerst)
worden de bladkorven weer weggehaald
tot volgend jaar. Afhankelijk van de weersinvloeden zullen de korven begin oktober
op hun plaats staan. Met de komst van de
herfst kunnen mensen overlast ervaren
van de vallende bladeren, dit is helaas niet
te voorkomen.
Voor het gebruik van de bladkorven gelden
de volgende regels:
• Het betreft bladkorven voor openbare
ruimte (niet voor blad van privé bomen
en tuinafval).

• De bladkorven worden op vaste locaties
geplaatst.
• Bij verkeerd gebruik, wordt de korf verwijderd en niet teruggeplaatst.
• Tijdens de bladperiode zijn er bladroutes
voor de veegmachines.
Tip: composteren kan natuurlijk ook!
U kunt blad natuurlijk ook composteren.
Wie bladeren composteert op een composthoop in de tuin kan ze later weer gebruiken als voedingstof voor gras, planten
en struiken. Of beter nog, laat bladeren
in uw borders en tussen heesters gewoon
liggen: afgevallen bladeren in de tuin vormen in de winter een bodembedekking die
planten, kleinere dieren en micro-organismen beschermt. In het voorjaar en de zomer ontstaat hierdoor een ‘mulchlaag’ die
water langer vasthoudt en onkruidgroei tegengaat. Micro-organismen verbeteren de
bodemstructuur, waardoor planten beter
groeien.
Locaties van de bladkorven
Een overzicht van de locaties van de bladkorven vindt u op
www.montferland.info/bladkorven.

Kinderboeken deel je op de Nationale
Kinderzwerfboekdag
Breng een kinderboek naar het gemeentehuis in Didam op 30 september
ken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen
is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling
van ieder kind. Daarom roept KinderzwerfboekStation ‘Gemeente Montferland’ op
Bergvredestraat 10 in Didam kinderen op
om op 30 september gelezen kinderboeken te brengen. Natuurlijk kunnen zij dan
zelf een ander leuk boek uitzoeken om
thuis te lezen en daarna weer uit zwerven
te sturen!

Op woensdag 30 september is het de Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit
zwerven gestuurd. Ook Gemeente Montferland doet mee! Wij roepen kinderen op
om op 30 september gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een
zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen
aan een spannend zwerfavontuur.
Breng een boek
De Kinderboekenweek start op 30 september. Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boe-

Bladkorf correct gevuld alleen blad afkomstig van gemeente bomen.

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
krijgen 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

Montferlandse Toppen Wandelroute

Wat is een KinderzwerfboekStation?
In het gemeentehuis op Bergvredestraat 10
in Didam staat een KinderzwerfboekStation. Kinderen halen hier een boek om thuis
te lezen en laten het weer ergens achter
voor een ander kind. Een zwerfboek kan je
ook tegenkomen in wachtkamers, treinen,
hotels, kinderboerderijen en natuurlijk in
een KinderzwerfboekStation. Hier vind je
ook de speciale zwerfstickers. Deze kun je
op de boeken plakken die jij hebt meegenomen en wilt laten zwerven.
Voor meer informatie en de adressen van
KinderzwerfboekStations:
www.kinderzwerfboek.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.

€ 2,95

Raadsvergadering
Politieke Avond Montferland 1 oktober
De Politieke Avond Montferland wordt gehouden op 1 oktober vanaf 19.00 uur in het
bestuurscentrum Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg.
Op www.montferland.info/gemeenteraad vindt u de actuele agenda.
Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. Wanneer u wilt meepraten over een geagendeerd onderwerp in de beeldvormende sessie dan kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@montferland.info of via 0316-291378.

Bladkorf verkeerd gebruikt deze is gevuld
met ander groen afval zoals snoeihout
afkomstig uit particuliere tuinen

vvvmontferland
vvvmontferland
vvv@montferland.info

vvvmontferland.nl
vvvmontferlandwebshop.nl

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-	Bloemenbuurt te Didam, 6942; het wijzigen van de
gevelaanzichten (ontvangen 22-09-2020)
-	Kerkwijk, kavel 17 te Didam, 6942; het oprichten van
een woning (ontvangen 18-09-2020)
-	Koningsweg 7 te Didam, 6942 NV; het kappen van 6
Italiaanse populieren (ontvangen 18-09-2020)
-	Manhorstweg 3 te Didam, 6941 RK; het kappen van
een boom (ontvangen 17-09-2020)
-	Verheijstraat te Didam, 6942; het oprichten van 52
appartementen (ontvangen 23-09-2020)
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.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-	Stadswal 15 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het bouwen
van 23 appartementen (verzonden 24-09-2020).
Buiten behandelingstelling aanvraag
omgevingsvergunning
-	Stadswal 19 te ’s-Heerenberg, 7041 AM; het creëren
van appartementen in voormalig Rabobank kantoorpand (verzonden 22-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
-	Arnhemseweg 28 te Beek, 7037 DB; het vergroten van
de woning (verzonden 18-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
-	Eltenseweg 11/11a te Stokkum, 7039 AA; het renoveren
van het dak van de woning (verzonden 24-09-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
-	Herdersweg 4 te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten
van een nieuwbouw woning (verzonden 17-09-2020)
Rechtsmiddel: bezwaar
-	Loilderhofweg 2e te Didam, 6941 RW; het bouwen van
een woning (verzonden 24-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
-	Meester Vermeulenstraat 12 te Beek, 7037 DX; het
oprichten van een vrijstaande woning (verzonden 1709-2020) Rechtsmiddel: bezwaar
-	Roncallistraat 13 te Didam, 6941 BM; het renoveren
van het dak (verzonden 22-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar
-	Röntgenstraat 19 te Didam, 6941 BR; het realiseren van
een erker aan de voorzijde van de woning (verzonden
23-09-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
-	Zinderberg 12 te Kilder, 7035 CM; het oprichten van een
woonhuis (verzonden 21-09-2020). Rechtsmiddel:
bezwaar

Openbare werken

Vooraankondiging Verkeersbesluit, Gemeente
Montferland: Parkeerverbod De Bleek Slotlaan
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maakt bekend dat zij voornemens is het volgende
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).

verkeersbesluit, als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet te gaan publiceren:
I. een parkeerverbod op de Slotlaan/De Bleek in ’s-Heerenberg (ook) aan de westzijde op het stuk tussen
Oliemolen en Molenpoortstraat
Motivatie
De Bleek/Slotlaan in ’s-Heerenberg heeft aan de oostzijde van de weg reeds een parkeerverbod. Geparkeerde
auto’s aan de andere zijde van de weg zorgen voor
onoverzichtelijke situaties op het gedeelte tussen de
Oliemolen en de Molenpoortstraat. Door het verloop van
de weg is er voor het verkeer uit de richting Stokkum komend tussen Oliemolen en Molenpoortstraat geen zicht
op verkeer dat uit het centrum van ’s-Heerenberg komt.
Auto’s gaan elkaar dan passeren op het gedeelte waar
aan de westkant van de weg wordt geparkeerd. Daardoor
ontstaan er onveilige situaties ook voor voetgangers
en fietsers aangezien elkaar passerende auto’s op het
trottoir gaan rijden. De volgende afbeeldingen laten
dergelijke situaties zien.

Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 1
oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken voor
een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Lengel, Chamavenstraat tussen 7 en 11’ ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologische regeling waarbij de bouw van één woning mogelijk
gemaakt wordt.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende
bijlagen, ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10, en is tevens via
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te
raadplegen.
Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder
zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar
maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus
47, 6940 BA Didam. Desgewenst kan de zienswijze ook
mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan
contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar
voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Burgerzaken

Door een parkeerverbod op de Slotlaan/De Bleek in
’s-Heerenberg (ook) aan de westzijde op het stuk tussen
Oliemolen en Molenpoortstraat in te stellen kan de oorzaak van deze onveilige situaties worden weggenomen.
Belangenafweging
Door de genoemde maatregel zullen een aantal parkeermogelijkheden vervallen. Betreffende weggebruikers
zullen iets verder moeten lopen om hun auto te kunnen
parkeren. Dit nadeel weegt niet op tegen de grote verbetering van de verkeersveiligheid op de Bleek/Slotlaan.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer op het adres
woont/wonen waar zij volgens de Basis Registratie
Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres
staan ingeschreven.
Voorletters en
geslachtsnaam

Adres

Datum
besluit

R.R. Ryngwelski

Prof. van der
Leeuwstraat 41,
’s-Heerenberg

17-09-2020

G. Fichiu

Muurbloemstraat 3, 19-09-2020
Didam

Rechtsmiddel: Bezwaar

Reactie
Als u wilt reageren op dit voornemen, dan vernemen we
dat graag. U kunt uw reacties inzenden tot vrijdag 9 oktober aan g.wassink@montferland.info. Dit laat onverlet
dat u ook nog formeel kan reageren op het Verkeersbesluit als dat is gepubliceerd.
Ontwerpbestemmingsplan
‘Lengel, Chamavenstraat tussen 7 en 11’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de

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.

