47
17 november
2020

Draag een
mondkapje in
publieke
binnenruimtes.

G emeentenieuws

Bedek neus,
mond én kin. Nog meer sinterklaas nieuws!

Vorige week stond er in het Sinterklaasjournaal dat alle burgemeesters uit heel
Nederland alle kinderen oproepen om een tekening voor Sinterklaas te maken. De
burgemeester zal ervoor zorgen dat Sinterklaas jullie mooie tekeningen ontvangt.

In een filmpje op de site van het Sinteralleen samen krijgen we corona onder controle

n samen krijgen we corona onder controle

klaasjournaal vertelt hij jou hier meer over.
Je kunt een foto van een tekening opsturen
of online een tekening maken.

Tekening insturen kan via
sinterklaasjournaal.nl.
De sint en burgemeester zijn benieuwd
naar jullie kunstwerken!

Al meer dan 1.000 aanmeldingen voor Sjors Sportief en Creatief
Het sport- en cultuurstimuleringsproject Sjors Sportief en Sjors Creatief is ook dit
jaar weer enorm populair. Sjors laat kinderen kennismaken met meer dan zeventig
verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Er is nog plek, maar binnen één week
schreven al meer dan 1.000 kinderen zich in. Dus als je nog mee wilt doen, sprint
snel naar www.sjorssportief.nl om je aan te melden voor één van de activiteiten.
Dansen, hockey, judo, turnen, scouting,
boksen… Dankzij Sjors Sportief gaan de
leerlingen van basisscholen dit jaar ook
weer op ontdekking naar een passende
en leuke sport. Er is niet alleen sport, maar
ook volop cultuur. Via Sjors Creatief leren
kinderen hun creatieve talenten kennen,
dus ook tekenen, schilderen, etsen, mozaiek en muziek maken is mogelijk.
Een echte hit onder de
basisschooljeugd
Sjors is al voor het achtste jaar op rij een
echte hit onder de basisschooljeugd. Ook
dit schooljaar schreven al ruim 1.000 kinderen zich in voor een sportieve of creatieve kennismaking. ‘En die teller loopt nog
steeds door’, vertelt Guido Groenendijk sportcoach van Welcom - enthousiast.
‘Steeds meer activiteiten hebben zelfs al
een wachtlijst. Gelukkig neemt ook het
aanbod ieder jaar toe, want steeds meer
clubs en organisaties sluiten zich aan bij
Sjors Sportief en Creatief. Daar zijn we heel
blij mee, want daardoor kunnen nog meer
kinderen kennismaken met sport en cultuur. Het is echt een kennismaking, dus je
hoeft niet meteen lid te worden.’
Kinderen zijn nieuwsgierig naar cultuur
De culturele activiteiten zijn ook dit jaar
weer enorm snel volgeboekt. Voor veel cul-

Mascotte Sjors Sportief en Creatief laat kinderen kennismaken met sport en cultuur

tuur workshops is er inmiddels een wachtlijst. Leontien van Kraay – cultuurcoach
van Welcom – licht toe: ‘Er is veel interesse
voor de creatieve workshops. Naast de cultuur activiteiten van verenigingen is er een
breed aanbod van gastdocenten met veel
verschillende kunstvormen. We sluiten
daarbij aan bij de interesses en beleving
van de kinderen. Zo is er onder andere de
keuze uit moderne kunstuitingen als graffiti en digitale media. De leerlingen ontdekken zo hun unieke cultuurtalenten!’
Sjorsboekje: bijna 100 pagina’s vol met
activiteiten
Alle basisschoolleerlingen hebben eind
oktober het Sjors boekje ontvangen. Het
boekje is gevuld met bijna 100 pagina’s
vol met sport en cultuur. Er valt dus meer
dan genoeg te kiezen. Het boekje is ook

online beschikbaar via cutt.ly/sjors. Met
het Sjorsboekje in de hand maken kinderen
een keuze. Vervolgens gaat de inschrijving
heel eenvoudig via www.sjorssportief.nl.
Op de voorkant van het boekje staat een
tekening van één van de leerlingen. Elk jaar
is er een tekenwedstijd. De meeste stemmen gingen dit jaar naar de tekening van
Emma Loeters uit groep 8 van de Toorts in
Didam.

Creatief is echt een begrip onder de basisschooljeugd. Elk jaar nemen de deelnemersaantallen verder toe. Fantastisch dat
ieder kind zo op zoek kan gaan naar eigen
talenten!’ Jan van Halteren vult aan: ‘Dit
project maakt me trots. Talenten in Montferland komen zo tot bloei. Onze droom is
dat uiteindelijk ieder kind aan Sjors Sportief en Creatief mee gaat doen. We zijn met
z’n allen fantastisch op weg.’

Talenten in Montferland komen tot
bloei
Sjors is een initiatief van de gemeente
Montferland in samenwerking met sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. De cultuur- en
sportcoaches van Welcom zorgen voor de
organisatie van Sjors Sportief en Creatief.
Ruth Mijnen (wethouder sport) en Jan van
Halteren (wethouder cultuur en onderwijs)
zijn erg enthousiast over Sjors Sportief en
Creatief. Ruth Mijnen: ‘Sjors Sportief en

Inschrijven en meer informatie
Voor inschrijven voor één van de activiteiten ga je snel naar: www.sjorssportief.nl
Wil je jouw sport- en cultuuractiviteiten
volgend jaar ook aanmelden voor Sjors
Sportief en Creatief? Neem dan voor cultuur contact op met Leontien van Kraay
(l.vankraay@welcommail.nl of
06-20614419) en voor sport neem
je contact op met Guido Groenendijk
(g.groenendijk@welcommail.nl of
06-23237100)
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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 zinvol is om extra maatregelen te nemen en
zo geld te besparen. Agem Energieloket
biedt gratis de mogelijkheid aan Achterhoekse buurten en dorpen om gezamenlijke warmtefoto acties op te zetten. De gehele actie wordt volgens RIVM-richtlijnen
georganiseerd.
Agem Energieloket is op zoek naar bewoners die in hun buurt of dorp samen met
hen een warmtefoto actie willen organiseren. 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 helpen 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 besparen. Ook kan er tijdens deze terugkoppeling worden gekeken naar de mogelijke
vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het
collectief inkopen van isolatie voor de woningen.
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 0314820360.

Vanaf nu verkrijgbaar bij
VVV Montferland!

Bestel de MTB-vergunning eenvoudig vanuit huis
in onze webshop:
vvvmontferlandwebshop.nl

Achterhoekse Duurzame Huizenroute
In de hele Achterhoek stellen eigenaren van duurzame woningen, bedrijven of andere locaties hun deuren open om energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te laten zien aan andere inwoners uit de Achterhoek.
Omdat een fysieke huizenroute niet mogelijk was door de Corona is er een mooi alternatief georganiseerd. Agem Energieloket
heeft alle deelnemers van dit jaar geïnterviewd en hun verhaal op video vastgelegd.
Daardoor kun jij je nu veilig vanuit huis

laten inspireren. En hoef je niet te kiezen
welke huizen je langsgaat, maar kun je ze
gewoon allemaal bekijken!
Kijk op www.agem.nl/huizenroute voor
alle video’s.

Virtuele Lekker Wonen Beurs groot succes

Voor de derde keer op rij organiseerden initiatiefnemers Rabobank, de Gemeente
Doetinchem en Agem samen met hun partners Kruiswerk Achterhoek en Liemers,
Zlimthuis, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Montferland, de Lekker Wonen Beurs. Dit jaar kon de beurs op 7 november vanuit de eigen huiskamer gevolgd
worden wegens de geldende maatregelen.
12 inspirerende en informatieve
webinars
De kijkers kregen middels webinars volop inspiratie en informatie over slim en duurzaam
(ver)bouwen. Of het nou ging om het kopen
van een eerste woning, het verduurzamen
van je woning, of het toekomstbestendig en
slim maken van je woning, voor ieder was er
wat wils. De webinars werden door 530 kijkers vanuit hun eigen huis gevolgd.
Digitale goodiebag
Als dank voor hun aanwezigheid ontvin-

gen de deelnemers een leuk presentje:
een digitale goodiebag! De goodiebag was
gevuld met speciale aanbiedingen en kortingsacties van Rabobank, Agem, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en diverse
lokale ondernemers.

Terugkijken webinars
Heb je de Lekker Wonen Beurs gemist en
wil je de webinars terugkijken? Dat kan! Ga
naar www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars
Veel kijkplezier!

Snoeien van bomen
Komende periode wordt er door ERES
Boomverzorging een deel van de bomen
in gemeente Montferland gesnoeid. Dit is
nodig om er voor te zorgen dat deze bomen
de komende jaren weer veilig zijn. Tijdens
de werkzaamheden kan het soms voorkomen dat u even moet wachten voordat u
onze snoeiploegen kan passeren. Hiervoor
vragen we uw begrip.
Op de kaart kunt u zien in welk gebied de
werkzaamheden plaats vinden.
Waarom worden de bomen gesnoeid? Dit
doen we om er voor te zorgen dat de bomen geen gevaar opleveren voor wegge-

bruikers. Wat zijn dingen waarop we letten?
We halen dode en gevaarlijke takken uit de
bomen, we zorgen er voor dat de takken
niet te laag boven de weg hangen. Ook kijken we naar de hele boom, is deze nog veilig? We zullen in de 2e week van november
met de werkzaamheden starten, we verwachten de bomen begin 2021 allemaal te
hebben gesnoeid.
Hebt u vragen?
Stuur een mail naar:
info@eresboomverzorging.nl

Ook dit jaar weer gratis boom voor grondeigenaren buitengebied gemeente Montferland

Wie kent ze niet bijzondere solitaire bomen in het landschap. Met dit initiatief willen we net zoals vorig jaar toekomstige solitaire bomen terugbrengen in het landschap.
Dus heb je gronden in het buitengebied?
Dan hebben we een mooi aanbod: vraag
nu een gratis boom aan! En draag onder
het mom ‘Eén boom mot kun’n’, bij aan
een mooi Montferland. Zie onderstaand de
voorwaarden en mogelijkheden.
-	De boom krijgt voldoende ruimte om uit
te groeien tot een markante boom
-	De boom wordt minimaal 2 meter van de
eigendomsgrens geplant
-	De boom wordt niet in bestaande singels
of andere beplantingen of verhardingen
geplant en mag geen onderdeel zijn van
opgelegde aanplant
-	Het soort boom is streekeigen en moet
in het landschap passen, dit gaat in
overleg

-	U geeft de boom voldoende zorg. Belangrijk hierbij is voldoende water en
voldoende uitrastering.
De gemeente betaalt de kosten voor de
aanschaf van de boom en de aanplant.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich tot
31 december aanmelden bij: Vereniging
Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel
via e-mail naar info@val-oudeijssel.nl of
bel 0315-630002. Bij voorkeur via de mail.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de locatie waar u een
boom wilt planten (kaartje). Ook kunt
u een eventuele voorkeur voor de soort
boom (bijv. eik, linde, walnoot, berk) doorgeven. Zij nemen dan contact met u op.

Openbare be kendmakingen
Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-	Hengelderweg te Didam, 6942; het plaatsen van een
tijdelijk viaduct in de A12 en een tijdelijke grondkerende
wand (ontvangen 10-11-2020)
-	Marktplein 3 te Didam, 6942 AA; het realiseren van een
MIVA toilet (ontvangen 06-11-2020)
-	Parklaan 2d te ’s-Heerenberg, 7041 SX; het plaatsen
van een overkapping met schuur (ontvangen 10-112020)
-	Stationslaan 2 te Didam, 6942 EG; het plaatsen van
straatmeubilair (ontvangen 09-11-2020)
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
-	Frankenstraat 14 te ’s-Heerenberg, 7041 VD; het verwijderen van asbest (verzonden 12-11-2020)
-	Windstraat 19 te Didam, 6942 ZS; het verwijderen van
asbest uit mutatie woning (verzonden 10-11-2020)
Buiten behandelingstelling aanvraag
omgevingsvergunning
-	De Esdoorn 28 te Didam, 6941 ZK; het plaatsen van
een carport (verzonden 10-11-2020). Rechtsmiddel: bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
-	Constatinusstraat 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, en 1f (7039 AS) en Eltenseweg 2a, 2b 2c, 2d, 2e en 4 (7039 AA) te Stokkum;
het oprichten van 12 woningen (verzonden 10-11-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar
-	Korte Klauwenhof 1 te Didam, 6942 HW; het realiseren
van een kunstmatige waterval (verzonden 05-11-2020)
Rechtsmiddel; Bezwaar
-	Transportweg 6 ’s-Heerenberg, 7041 KK; het oprichten

van een distributiecentrum (verzonden 06-11-2020).
Rechtsmiddel: bezwaar

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 Matjeskolk 13a te Beek.
De melding betreft het wijzigen van kantoren en brandcompartimentering.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

Beschikking gedeeltelijk intrekken vergunning Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, activiteit
milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, conform verzoek van 16 juli 2020, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten hebben de
volgende vergunning gedeeltelijk in te trekken:
Vergunning : de omgevingsvergunning, afgegeven bij
besluit van 10 juni 2008, m.b.t. de behandelingsbaden voor metalen (verzonden
10-11-2020)
Voor
: een industriële spuiterij
Locatie
: Matjeskolk 13 te Beek
Bezwaar
: gedurende 6 weken na verzending besluit bij het college van burgemeester en
wethouders van Montferland, Postbus 47,
6940 BA, Didam.

Verzoek voorlopige voorziening: indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend door:
- Duratherm Nederland B.V. te Elburg.
De ingekomen melding heeft betrekking op locatie:
Meursweg 8 te Didam.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na publicatie.

Burgerzaken

Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) 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
Adres
geslachtsnaam
P. Roseboom

Datum
besluit

Zonnebloemstraat 25, 11-11-2020
Didam

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).

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.

