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Informatie vanuit GGD NOG 
Quarantaine en thuisblijven
GGD Noord- en Oost Gelderland belt iedere 
inwoner die positief is getest op COVID-19. 
In het gesprek, het contactonderzoek, wor-
den de contacten van de besmette per-
soon in kaart gebracht. Hierbij gaat het om 
alle contacten vanaf 2 dagen vóór de start 
van de klachten tot het moment van het 
gesprek. Daarnaast wordt geprobeerd met 
de besmette persoon te achterhalen waar 
de mogelijke bron voor de infectie ligt. Zo 
worden clusters in kaart gebracht om ver-
volgens passende maatregelen te treffen.

Quarantaine
U gaat in quarantaine omdat u in nauw 
contact bent geweest met een positief 
getest persoon, uw huisgenoot besmet 
blijkt met COVID-19 of omdat uw huisge-
noot naast milde corona klachten ook last 
heeft van koorts of benauwdheid. Dit be-
tekent dat u binnen blijft en geen bezoek 

ontvangt. Als u tijdens de thuisquarantai-
ne geen klachten ontwikkelt die lijken op 
het coronavirus stopt u na 10 dagen na het 
laatste contact met de persoon met CO-
VID-19 met de quarantaine.

Belang van thuis blijven
U blijft thuis omdat u besmet bent met 
corona of nog niet weet of u besmet bent. 
Het is van belang om thuis te blijven zodat 
u geen andere mensen kunt besmetten 
met dit virus. Er is steun en hulp beschik-
baar in deze periode als u dat nodig heeft. 

Meer informatie over thuisquarantaine 
vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona 
onder Uitgelicht.

alleen samen  krijgen we corona onder controle

alleen samen  krijgen we corona onder controle

‘Heel Montferland Beweegt!’ Dat is de titel 
van het Lokale Beweeg en Sportakkoord 
in de gemeente Montferland. Sportforma-
teur Hans van Egdom nodigt alle inwoners 
en organisaties in Montferland uit om sa-
men werk te maken van de ambities om 
heel Montferland in beweging te krijgen. 
Op dinsdagavond 24 november van 19.00 
tot 21.00 uur is iedereen bij een digitale bij-
eenkomst van harte welkom. Tijdens deze 
bijeenkomst maken aanwezige verenigin-
gen, organisaties, sporters en inwoners 
concrete afspraken. 

In een eerdere sessie is er door veel Mont-
ferlandse verenigingen, organisaties en 

sporters al een stevig basis onder een 
nieuw Beweeg- en Sportakkoord Montfer-
land gelegd. Onder leiding van sportforma-
teur Hans van Egdom gaan de aanwezigen 
op dinsdag 24 november deze ambities 
verder uitwerken in concrete acties. De am-
bities zijn: 

1.  Een toekomstig sportlandschap met 
sterke en vitale sportaanbieders

2.  Jeugd vaker en beter laten bewegen
3.  Meer ouderen vaker en gezonder in be-

weging
4.  Een inzichtelijke sportaanbod voor alle 

inwoners van Montferland
5. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Wat is een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord?
In de zomer van 2019 is er door de landelijke overheid een Nationaal Sportakkoord 
‘Sport verenigt Nederland’ gesloten. Dit akkoord heeft als doel om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewegen. 

Om dat doel te realiseren is afgesproken dat sport- en beweegaanbieders, gemeente 
en andere partners een eigen lokaal sportakkoord sluiten en uitvoeren. Een sportfor-
mateur ondersteunt bij de totstandkoming van het akkoord. Vervolgens gaan lokale 
teams samen aan de slag met de uitvoering. Er is uitvoeringsbudget vanuit de landelij-
ke overheid beschikbaar om de ambities te realiseren. 

Meld je nu aan!
Help jij ook mee heel Montferland in beweging te krijgen? Ga dan snel naar 
www.montferland.info/sportakkoord en meld je aan. 

Bij aanmelding geef je de twee ambities door waar jouw hart sneller van gaat kloppen 
en waar jij graag een bijdrage aan levert. Bij de indeling van de subgroepen houden we 
zoveel als mogelijk rekening met jouw voorkeur.

Enkele dagen voorafgaand ontvang je een bevestiging van jouw deelname met het 
programma van de avond en instructie voor de software.

In het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om een introducé aan te melden. Jouw 
introducé is – evenals jij – een enthousiaste ambassadeur van sport en bewegen in 
Montferland en wil graag een bijdrage leveren aan de ambitie om heel Montferland in 
beweging te krijgen.

Help jij mee om heel Montferland in beweging te krijgen?

Digitale avond
Een fysieke avond had de nadrukkelijke 
voorkeur, maar door de ontwikkelingen van 
het coronavirus is het noodzakelijk om een 
digitale avond te organiseren. Sportforma-
teur Hans van Egdom benadrukt dat digi-
tale deelname eenvoudig is: ‘We werken 
met makkelijke en toegankelijke software. 
Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 
inwoners en organisaties uit Montferland 
meewerken aan het Beweeg- en Sportak-
koord Montferland.’ 

Samen aan de slag!
Sportwethouder Ruth Mijnen spreekt de 
wens uit dat zoveel mogelijke verenigin-

gen, organisaties en sporters hun bijdrage 
leveren aan het lokale akkoord: ‘Sporters 
zijn echte doeners. Dit is de kans om samen 
aan de slag te gaan. Samen met bevlogen 
verenigingsbestuurders, (sport)organisa-
ties en sporters maken we het verschil.’ 

Mijnen benadrukt dat de avond niet al-
leen voor de sport is: ‘Sport is een middel 
voor een gezonde leefstijl, ontmoeting, 
leefbaarheid in kernen en buurten en de 
ontwikkeling van kinderen.  Iedereen is van 
harte welkom, dus ik roep nadrukkelijk ook 
andere organisaties, zoals bijvoorbeeld 
scholen, dorpsorganisaties en zorginstel-
lingen op om aanwezig te zijn. Hoe meer 

inwoners en organisaties een bijdrage leve-
ren, hoe beter. Alle acties om heel Montfer-
land in beweging te krijgen zijn natuurlijk 
van harte welkom!’

Vragen?
Heb je een vraag? Of heb je een goed idee 
voor één van de ambities, maar kun je niet 
aanwezig zijn op 24 november? Stuur dan 
een e-mail naar
sportakkoord@montferland.info.  

Foto: Ilse Bekker fotografie ©



‘Iedereen doet wat’ klusdag in de Bloemenbuurt op 14 november
De Bloemenbuurt komt in actie tegen energieverspilling! Op zaterdag 14 novem-
ber gaan woningeigenaren samen klussen om onze woningen comfortabeler en 
energiezuiniger te maken. 

Hierbij kun je aan van alles denken: het 
aanbrengen van tochtstrips, het indraai-
en van led lampen, het installeren van 
een waterbesparende douchekop. Maar 
ook: een eerste stap in het isoleren van je 
dak of aanbrengen van radiatorfolie. Wat 
bewoners op 14 november gaat doen, is 
afhankelijk van wat de mogelijkheden en 
plannen op dat moment zijn. 
De klusdag is een initiatief van Misha de 
Jong en Henk Tomas, beide woonachtig 
in de Bloemenbuurt en actieve leden van 
de Wijk van de Toekomst klankbordgroep. 

Volgens Misha is het isoleren van je woning 
altijd goed om te doen. ‘Mensen ervaren 
soms een drempel of weten niet goed waar 
ze moeten beginnen. Daarom hebben we 
een Isolatiekrant geschreven die binnen-
kort bij alle woningeigenaren op de mat 
valt. Door het lezen van de krant hopen 
we dat mensen enthousiast worden om 
in hun eigen woning aan de gang te gaan. 
En natuurlijk meedoen aan de klusdag op 
14 november. En het mooie is dat dit een 
coronaproof activiteit is omdat iedereen in 
zijn eigen woning aan de slag kan.’

Bewoners van de Bloemenbuurt laten zien 
dat ze meedoen door de poster die op de 
achterkant van Isolatiekrant staat zicht-
baar voor hun raam te hangen. Onder de 
mensen die dit doen wordt een klusbon 
van 100 euro verloot.
Op de campagnewebsite www.iedereen-
doetwat.nl/ zijn tips te vinden over wat 
jij kunt doen om in je huis aan de slag te 
gaan!

Jaap helpt een handje 
Een blauwe vinger, een scheef muurtje 
of een kromme spijker. Niet iedereen be-
schikt over twee rechterhanden. Jaap van 
der Veen uit de Bloemenbuurt werkte 46 
jaar in de bouw en wil zijn buurtbewoners 

tijdens Klussendag op 14 november een 
stukje op weghelpen. Met handige tips of 
een beetje hulp. “Ik wil mijn ervaring graag 
delen met de buurt”, zegt Jaap. “Of ik nu 
al tips heb? Veel ongelukken gebeuren op 
momenten dat mensen iets los laten. Doe 
dat nooit! Voorbeeldjes? Werk je met een 
slijptol? Zet het materiaal dat je slijpt goed 
vast met een klem. Zaag je een tegel? Zet 
die tegel dan goed vast met klemmen en 
houd de slijptol met twee handen vast 
voor, tijdens en na het zagen. Leg de slijptol 
pas weg als de slijpschijf stil staat. Dan ge-
beuren er niet zoveel en snel ongelukjes.” 
Heb je tijdens Klussendag tips nodig van 
Jaap. Bel dan tussen 8 en 10 uur naar tel. 
0316 - 22 13 81.

Speelterrein Groeneweg Kilder afgesloten
Onlangs is op het speelterrein aan de 
Groeneweg in Kilder asbest gevonden. 
We weten nu nog niet hoeveel asbest hier 
ligt. Ook weten we niet of er risico’s zijn 
voor de spelende kinderen. Daarom slui-
ten we het speelterrein uit voorzorg af. 

Rondom het speelveld is een hekwerk ge-
plaatst. Komende weken gaat een extern 
bedrijf de bodem verder onderzoeken. 
Aan de hand van de resultaten, beoorde-
len we wat er verder met het speelterrein 
gaat gebeuren.

 KOPP/KOV Doe-Praatgroep (8-12 jaar) 
Start 16 november 2020

Informatie voor kinderen van wie de vader of moeder psychisch ziek is of verslaafd.

Iedereen is wel eens ziek. Sommige mensen hebben griep of breken een been. Andere men-
sen zeggen soms rare dingen of zijn heel erg moe en liggen de hele dag in bed. Die mensen 
zijn ook ziek, maar dan in hun hoofd. Dat noemen we psychisch ziek. Ook kan iemand ver-
slaafd zijn aan drank of drugs. Mensen die psychisch ziek of verslaafd zijn voelen zich niet 
erg goed. Ze kunnen soms snel boos worden of zijn juist heel erg verdrietig. Dat is moeilijk 
om te begrijpen. 

Heeft jouw vader of moeder dat ook?
Heeft jouw vader of moeder ook psychische problemen of is jouw ouder verslaafd? Mis-
schien ben jij wel eens verdrietig of boos omdat je vader of moeder ziek is. Of ben je bang 
dat het jouw schuld is? Dat is niet zo, jij kunt er niks aan doen dat je vader of moeder proble-
men heeft. En dat je er wel eens boos of verdrietig om bent, dat is heel normaal. 

Voor wie?
De doe-praatgroep is voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. Er kunnen zes tot tien kin-
deren meedoen en de groep wordt gegeven door twee begeleiders. Deze kinderen hebben 
allemaal een zieke vader of moeder. Zij weten dus ook hoe jij je voelt en hoe het bij jou thuis 
kan zijn. 

Wat doen we in de groep?
In de doe-praatgroep doe je van alles en leer je van alles over de ziekte van je ouder. Iedere 
keer hebben we weer een ander thema waar het in die bijeenkomst over zal gaan. Je zult 
merken dat het vooral de eerste keer erg spannend is, maar ook erg leuk. Elke keer ziet er 
een beetje hetzelfde uit, we praten eerst over hoe het met jou gaat en over hoe het met 
je zieke vader of moeder gaat. We gaan daarna knutselen, bijvoorbeeld tekenen. Aan het 
einde doen we een leuk spel of mag je vrij spelen. 
Jouw ouders worden ook uitgenodigd voor een ouderavond. Tijdens deze avond 
gaan de begeleiders jouw vader en/of moeder meer vertellen over de groep en 
kunnen zij vragen stellen aan de begeleiders. 
 
Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de 
cursusleiders. Hierbij wordt nagegaan of de cursus aansluit bij de verwachtingen.

Nadere informatie en aanmelding
Voor meer informatie, vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat Preventie op telefoonnummer (088) 933 11 80 
of e-mail preventie@ggnet.nl. U kunt ook kijken op de website: ggnet.nl/preventie

Energiecoach Alfred Zweden geeft tips
‘Met ander gedrag bespaar je energie’

Op de weg naar duurzaamheid heb je soms een beetje hulp nodig. Om bewust te 
worden van de besparingsmogelijkheden in jouw woning. “Een energiecoach helpt 
je met simpele tips”, zegt Alfred Zweden uit Beek. “Er is vaak meer mogelijk dan 
je denkt.” 

Alfred Zweden is namens Agem Energielo-
ket energiecoach in de gemeente Montfer-
land. Hij bezoekt als vrijwilliger bewoners 
met tips om energie te besparen. Iedere 
inwoner van de gemeente Montferland 
kan gratis een beroep doen op de energie-
coach. Alfred geeft zelf het goede voor-
beeld. In zijn eigen woning is hij al flink aan 
de slag geweest. Halogeenverlichting is 
vervangen door duurzame led-lampen en 
met een slimme meter houdt hij zijn ener-
gieverbruik in de gaten. Hij toont ons deze 
‘slimme meter’, die meteen uitslaat als de 
hete kraan wordt opengedraaid. “Dat zorgt 
voor een stuk bewustwordingen daarmee 
verander je jouw gedrag. Want daar draait 
het om.” Als energiecoach probeert Alfred 
nu ook andere mensen te helpen om ener-
gie te besparen en daarmee jaarlijks flink 
wat euro’s. “Met simpele maatregelen zet 
je grote stappen. Het begint echt met je ei-
gen woongedrag.”

Thermostaat lager
Natuurlijk zijn we benieuwd naar voorbeel-
den. Alfred heeft er genoeg. “Het is belang-
rijk te ventileren. Maar de ramen hoeven 
echt niet de hele dag open te staan met als 
gevolg veel warmteverlies. Tien minuten 
’s morgens is meestal genoeg. Als je jouw 
woning goed isoleert, kun je de thermos-
staat gerust twee graadjes lager zetten. 
Dat scheelt honderden euro’s per jaar. En 
waarom moet de televisie aanstaan als 
er niemand naar kijkt? Echt niet nodig. 
Wil je in de keuken heet afwaswater in de 
bak doen, dan hoef je dat koude water 
dat eerst uit de kraan komt echt niet weg 
te gooien. Vang het op en geef er planten 
water mee. Voor veel mensen herkenbaar: 

douche niet te lang! Maximaalvijf minuten 
is echt genoeg. Je schrikt als je ziet wat 
dat op jaarbasis kan schelen. Met ander 
gedrag bespaar je veel energie. Nog meer 
voorbeelden? Vervang oude gloeilampen 
voor led-verlichting. Een gloeilamp van 60 
kWh de hele dag laten branden, kost je op 
jaarbasis zo’n 105 euro. Als je de lampen 
vaker uitzet, scheelt dat natuurlijk en als 
je de lamp vervangt voor een led-lamp van 
3 kWh dan bespaar je gigantisch. Mensen 
hebben in huis veel apparaten, die ook als 
ze uit worden gezet stroom verbruiken om-
dat ze op standby staan. Er zijn handige 
kastjes - de standby killers - die zorgen dat 
de stroom er echt helemaal af gaat.
Verder loont het zich om eens te kijken of 
de oude koelkast of wasdroger nog wel 
voldoet. Ze doen het misschien nog wel, 
maar zijn vaak niet zuinig meer. In die ge-
vallen loont het zelfs als ze nog werken, 
om ze te vervangen door een energiezuinig 
apparaat. Er zijn echt genoeg manieren om 
energie te besparen. In iedere woning! Een 
energiecoach kan je hier mee over vertel-
len.”

Wil je ook energiecoach worden? 
Agem Energieloket zoekt ook voor de Bloe-
menbuurt mensen die energiecoach willen 
worden. Je krijgt daarvoor een speciale 
opleiding. Inmiddels hebben zich al enke-
le belangstellenden zich gemeld. Alfred 
Zweden: “Het is leuk om te doen. Je kunt 
mensen echt helpen en het geeft een goed 
gevoel als je ze later spreekt en ze vertellen 
dat ze iets aan jouw adviezen hebben ge-
had.” Tot 15 november kunnen belangstel-
lenden zich aanmelden. Meer informatie: 
www.agem.nl/energiecoach.



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Meidoorn 10 te Didam, 6942 TD; het bouwen van een 

tuinhuis met overkapping (ontvangen 24-10-2020)
-  Groot Lobberikweg 4 te Loerbeek, 7036 AG; het realise-

ren van een overkapping bij de woning (ontvangen 28-
10-2020)

-  Heuvelstraat te Stokkum, 7039; het realiseren van een 
levensloopbestendige woning (ontvangen 26-10-2020)

-  Hoeveslag 9 te Didam, 6941 SB; het emissiearmer ma-
ken van de stal (ontvangen 22-10-2020)

-  Holthuizerweg ongenummerd te Didam, 6941; het nieuw 
bouwen van twee wooneenheden (ontvangen 22-10-
2020)

-  Kerkwijk te Didam, 6942; het bouwen van 30 woningen 
Kerkwijk fase 3B (ontvangen 28-10-2020)

-  Ludgerusstraat 22 te Didam, 6942 CA; het verhogen van 
het dak (ontvangen 28-10-2020)

-  Matjeskolk 13a te Beek, 7037 DZ; het wijzigen van de 
brandcompartimentering en indeling kantoren (ontvan-
gen 27-10-2020)

-  Perceel aan de Vincwijkweg te Didam, 6941; het kappen 
van bomen (ontvangen 28-10-2020)

-  Rinkomsweg 20 te Kilder, 7035 CB; het aanleggen van 

een houtsingel (ontvangen 23-10-2020)
-  Polmanstraat 6 a te Beek, 7037 DC; het kappen van een 

boom (ontvangen 23-10-2020)
-  Stadsplein 1 te ’s-Heerenberg, 7041 JA; het vervangen 

van de handelsreclame (ontvangen 29-10-2020)
-  Steegseweg 5 te Beek, 7037 CS; het verbouwen van de 

woning (ontvangen 28-10-2020)
-  Truisweg 9 te Didam, 6941 SK; het toepassen van een 

emissiearmer stalsysteem (ontvangen 26-10-2020)
-  Zeddamseweg 1 te Lengel, 7044 AL; het verbouwen en 

renoveren van een woonboerderij (ontvangen 26-10-
2020)

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

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Greffelkampseweg 58 te Didam, 6941 RM; het slopen 

van diverse opstallen en verwijderen van asbest (ver-
zonden 23-10-2020)

-  Groenestraat 9 te ’s-Heerenberg, 7041 ZW; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 23-10-2020)

-  Zeddamseweg 1 te Lengel, 7044 AL; sloopwerkzaamhe-
den t.b.v. de  verbouw/renovatie woonboerderij (verzon-
den 26-10-2020)

-  Zeddamseweg 22 te ’s-Heerenberg, 7041 CP; het slopen 
van een bijgebouw en het verwijderen van asbest (ver-
zonden 23-10-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Melkweg 1b en 1c te Beek, 7037 CN; het oprichten van een 

woongebouw (met twee wooneenheden) (verzonden 
29-10-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Stokkumseweg 27 te ’s-Heerenberg, 7041 BT; het verwij-

deren van een dragende muur (verzonden 28-10-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Tolweg 13 te Didam, 6942 PE; het  vervangen van het 
dak en dakconstructie en het aanbouwen van een terra-
soverkapping (verzonden 26-10-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Zonnebloemstraat 93 te Didam, 6942 WZ; het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
(verzonden 22-10-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Cursus ‘Omgaan met psychische problemen’ 
voor familie en naastbetrokkenen
Op 17 november start bij GGNet in Zevenaar de cursus ‘Omgaan met psychische 
problemen’, voor naastbetrokkenen. 

De cursus is bedoeld voor partners, ouders, 
volwassen kinderen en andere direct be-
trokkenen bij mensen met psychische pro-
blemen. Er staat niet één specifieke stoor-
nis centraal. U kunt terecht als er sprake is 
van problemen met problemen zoals bor-
derline, depressie, angstklachten, ADHD of 
een dwangstoornis.
In deze cursus krijgt u naast achtergrondin-
formatie over ziektebeelden ook handvat-
ten voor het samenleven met iemand met 
deze problematiek en tips om goed voor 
uzelf te zorgen. Het delen van ervaringen 
is een belangrijk onderdeel van de cursus. 
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten 
en een terugkom bijeenkomst. 
Deze cursus wordt zowel op locatie bij GG-
Net als online gegeven. U kunt zelf kiezen 
wat u in deze corona tijd het meest prettig 
vindt. En waardoor als er mensen uitvallen 

door quarantaine of lichte klachten de cur-
sus online door kan gaan. 

Meer info en aanmelden
Voor de start van de cursus is er een ken-
nismakingsgesprek met de deelnemer en 
(één van de) trainers. 
Kijkt u voor meer informatie op onze web-
site www.ggnet.nl/preventie.
Telefonisch kunt u contact opnemen met 
het  secretariaat (088) 933 11 80, e-mail: 
preventie@ggnet.nl 
Online aanmelden via 
www.ggnet.nl/preventie.

Praktische tips over zelfredzaamheid 
tijdens de virtuele Lekker Wonen Beurs 
op 7 november
Voor de derde keer op rij organiseren initiatiefnemers Rabobank, de Gemeente 
Doetinchem en Agem samen met hun partners Kruiswerk Achterhoek en Liemers, 
Zlimthuis, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Montferland, de Lekker Wo-
nen Beurs. 

Dit jaar net even iets anders, want op 7 no-
vember is de allereerste online editie van 
de Lekker Wonen Beurs. Gewoon vanuit 
huis te volgen. Lekker vanaf je eigen bank 
of vanuit de eetkamer.

Kies uit 12 inspirerende en informatieve 
webinars!
Je krijgt volop inspiratie en informatie 
over slim en duurzaam (ver)bouwen. 
Of je nu voor het eerst een huis gaat ko-
pen, je woning wilt verduurzamen of 
dat je kennis wilt opdoen om je woning 
toekomstbestendig en slim te maken. 
Voor ieder is er wat wils. Een volledig 
overzicht van de webinars vind je op  
www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars. 

Gratis digitale goodiebag
Na afloop van ieder webinar is er gelegen-
heid om live vragen te stellen aan de pre-
sentator(en). Heb je deelgenomen aan een 
van de webinars? Dan ontvang je achteraf 
een volle digitale goodiebag!
Kijk voor meer informatie op 
www.lekkerwonenbeurs.nl en meld je aan!
Deelname is geheel gratis.

Met warmtefoto’s jouw warmteverlies in beeld
Het wordt weer kouder buiten en we zetten de verwarming steeds vaker aan. Deze 
warmte wil je natuurlijk zo lang mogelijk in je woning vasthouden, maar vaak gaat 
een groot deel van de warmte verloren door slechte isolatie, naden en kieren. Dit 
warmteverlies zorgt ervoor dat er meer gestookt moet worden, wat vervolgens 
leidt tot hogere energiekosten. 

Via warmtefoto’s kun je zien waar een huis 
warmte verliest en waar het eventueel zin-
vol is om extra maatregelen te nemen en 
zo geld te besparen. Agem Energieloket 
biedt gratis de mogelijkheid aan Achter-
hoekse buurten en dorpen om gezamenlij-
ke warmtefoto acties op te zetten. De ge-
hele actie wordt volgens RIVM-richtlijnen 
georganiseerd. 

Agem Energieloket is op zoek naar bewo-
ners die in hun buurt of dorp samen met 

hen een warmtefoto actie willen organise-
ren. Ze bieden een training aan waarin een 
camerateam van bewoners zelf leert een 
warmtefotocamera te bedienen en hoe 
deze warmtefoto’s af te lezen zijn. Ook hel-
pen ze de actie breed op te zetten in jouw 
buurt. 
Na de actie zal er een terugkoppeling zijn 
zodat je precies weet waar jij op kunt be-
sparen. Ook kan er tijdens deze terugkop-
peling worden gekeken naar de mogelijke 
vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het 

collectief inkopen van isolatie voor de wo-
ningen.
Heb je interesse om samen met jouw wijk 
of dorp aan de slag te gaan? Verzamel dan 

een aantal buren en neem contact op met 
Sanne Schrader van Agem Energieloket 
via sanne.schrader@agem.nl of via 0314-
820360.



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden 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 de-
gene 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 bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven 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 be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde 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 be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
 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 milieube-
heer voor de Tatelaarweg 21a te Didam.
De melding betreft het verplaatsen van de 
broodjescorner.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen 
is ingediend op grond van:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door de heer 
G.H. Gasseling

De omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen be-
treft het emissiearmer maken van de stal op het adres 
Hoeveslag 9 te Didam.

Ingekomen omgevingsvergunning milieuneutraal veran-
deren
- Hoeveslag 9 te Didam, 6941 SB; het emissiearmer ma-
ken van de stal (ontvangen 22-10-2020)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning milieu-
neutraal veranderen
-Hoeveslag 9 te Didam, 6941 RD; het emissiearmer maken 
van de stal (verzonden 26-10-2020).

 Overige
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester 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.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

W. Hindriks Julianstraat 7, 
Didam

30-10-2020


