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Misschien sneller dan gedacht... 
In de NRC stond een prachtige foto van een vol verlicht booreiland dat als een ver-
trouwd baken uittorent boven een kalme zwart-blauwe zee in de avondschemering. 
Eronder de tekst: ‘Wordt dit snel een monument?’ Het deed me denken dat verande-
ringen snel kunnen gaan. En ondanks een lange aanlooptijd toch plotseling kunnen 
komen. Bijvoorbeeld dat SARS-virussen gevaarlijk zijn, was al langer bekend, maar 
wie had gedacht dat een plotselinge uitbraak van zo’n virus de hele wereld meer dan 
een jaar in zijn greep zou kunnen houden? En blijvend zou kunnen veranderen? 

Naar aanleiding van de milieuproblemen verzuchtte Koningin Beatrix in haar Kerst-
toespraak van 1988 enigszins somber: ”Langzaam sterft de aarde en wordt het on-
voorstelbare - het einde van het leven zelf - toch voorstelbaar.” Destijds was Ed Nij-
pels minister van VROM in het kabinet Lubbers II. Voor mij was het als kind van jaren 
‘60 &  ‘70 onvoorstelbaar dat we ooit zouden leven zonder olie en gas, zonder fossiele 
brandstoffen. Ik ben het kind van de welvaart die op de aardgasbel is gebouwd, het 
kind dat tijdens de oliecrisis op de autosnelweg rolschaatste en knikkerde, het kind 
dat in klas 6 een werkstuk schreef over oliewinning, aardlagen en boren met een di-
amanten kop, maar ook het kind dat tijdens vakantie de werkloos geworden mijn-
schachten in Limburg bezocht, dus ook het kind dat verandering zag, maar nog niet 
begreep. 
Anno 2021 zetten beleggers, banken, beleidsmakers en burgers de energiesector en 
de overheid steeds meer onder druk om haast te maken met verduurzaming. Ook Ed 
Nijpels pleit als voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord voor tempo. Zelfs 
het Internationale Energieagentschap roept op om niet langer op zoek te gaan naar 
nieuwe gas- en olievelden, omdat die toch niet meer gebruikt kunnen worden. Ten-
minste, als we als mensheid een reëele kans willen houden om de opwarming aan 
het einde van de eeuw tot maximaal anderhalve graad te beperken. Of erger, om het 
onvoorstelbare af te wenden. 

Wereldwijd, ook in ons land en in onze gemeente Montferland groeien generaties op 
voor wie hoogstwaarschijnlijk hun hele leven klimaatverandering en energietransi-
tie een heel reëel vraagstuk zullen zijn. Daarover worden nu werkstukken op school 
geschreven, businessplannen gemaakt, 
raadsdebatten gevoerd en dromen beleefd. 
Zonnepanelen en windmolens worden al 
steeds meer zichtbaar als de nieuwe bakens. 
Waterstof maakt grote kans de nieuwe bat-
terij voor duurzame energie te worden. Het 
duurt nog even, maar het booreiland zal een 
monument worden. Misschien sneller dan 
we denken.

Burgemeester Peter de BaatBurgemeester Peter de Baat

Ik heb last van de eikenprocessierups!
In de komende maanden, van half mei tot half augustus kunt u de eikenproces-
sierups weer aantreffen. Deze rups heeft brandharen, welke jeuk, huiduitslag en 
irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?
Overdag zijn de nesten en de rups het bes-
te te zien, op de stam of takken van een 
eikenboom. In deze nesten groeperen de 
rupsen zich overdag. ‘s Nachts gaan de rup-
sen in als een groep op zoek naar voedsel 
in de boom.
 
Wat moet ik doen als ik een nest vind?
Laat de nesten en rupsen altijd met rust. 
Ook als er geen rupsen in het nest zitten 
kunnen er brandharen aanwezig zijn. Zorg 
bij bezoek aan gebieden waar de eiken-
processierups voorkomt voor goede be-
dekking van de huid en was uw kleren bij 
voorkeur op 60º.
Bij aanraking van de rupsen de huid goed 
spoelen met water en niet krabben of wrij-
ven. Een zachte crème met menthol kan 
verlichting geven. Neem bij ernstige klach-
ten en bij irritatie aan ogen contact op met 
de huisarts.
 

Waar kan ik een melding maken?
Bomen op particuliere grond
De gemeente Montferland bestrijdt geen 
processierups op locaties die niet in eigen-
dom of in beheer van de gemeente zijn.
 
Bomen in openbare ruimte
Staat de boom op gemeentegrond, dan 
onderneemt de gemeente actie. U kunt 
een melding doen via de telefoon (Tel: 
0316-291391 en dan nummer 6) of via de 
website. Ga naar www.montferland.info/
eikenprocessierups voor het formulier. 

Enquête Evenementen
De gemeente Montferland gaat een nieuwe evenementenvisie en een evenemen-
tenbeleid opstellen. 

Het gaat hierbij om evenementen die voor 
het publiek toegankelijk zijn, zoals kermis-
sen, carnavalsoptochten, festivals, circus-
sen en sportevenementen. Voor onze nieu-
we visie en beleid, zijn we heel benieuwd 
wat u als inwoner van de evenementen 
in Montferland vindt. Zou u ons daarom 
willen helpen door een enquête in te vul-
len? Het neemt slechts 5 à 10 minuten in 
beslag. Ga naar https://nl.surveymonkey.
com/r/evenementen-inwoners of scan 
deze QR-code en vul de online enquête in:

Alvast bedankt!



Jong en politiek in Montferland
Bijeenkomst Jong Politiek Actief in Montferland op 10 juni om 19.30 uur in het ge-
meentehuis in Didam

Om een nieuwe generatie de kans te bie-
den zich in te zetten voor Montferland, 
organiseert de gemeente samen met de 
jonge fractievolgers en raadsleden (tot 
35 jaar) op donderdagavond 10 juni een 
bijeenkomst voor alle jonge inwoners van 
Montferland. Gedurende deze avond zal 
er informatie worden gegeven over het 
bestuur van Montferland en zullen er ge-

sprekken plaatsvinden tussen de jonge ge-
interesseerden en de jonge fractievolgers 
en raadsleden om ze te enthousiasmeren 
zich in te zetten voor onze gemeente. Kent 
u (jonge) Montferlanders die hierin inte-
resse hebben, of ziet u nog verborgen be-
stuurlijke en/of politieke talenten, laat hen 
zich dan vooral opgeven voor deze avond 
via: griffie@montferland.info.

Sociale Raad Montferland
Vergadering juni 2021

Agenda:
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen mei 2021
4. Actielijst 
5. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
6. Communicatie
7. Stavaza wasvoorziening
8. Stavaza Coronaherstelplan
9. Rondvraag en sluiting

Start aanleg warmtenet Bloemenbuurt Didam 

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

Het is één van de Wijken van de Toekomst in Gelderland: de Bloemenbuurt in Di-
dam. In deze wijk gaan nu maar liefst 222 woningen van woningcorporatie Plavei 
van het aardgas af. In mei zijn de werkzaamheden van de aanleg van het Warm-
tenet gestart. In oktober 2021 worden de eerste woningen van Plavei van warmte 
voorzien. 

Om deze mijlpaal niet onopgemerkt voor-
bij te laten gaan is er een film opgenomen, 
waarin wordt uitgelegd wat het warmte-
net is en waarom het wordt aangelegd. 
Via www.bloemenbuurtdidam.nl/nieuws 
is deze te zien.

Waarom een warmtenet
De Rijksoverheid wil dat in 2050 alle wo-
ningen aardgasvrij zijn, vanwege de pro-
blemen in Groningen, om te voldoen aan 
de klimaatdoelstellingen en niet meer 
afhankelijk te zijn van het gas uit landen 
zoals Rusland. 

In eerste instantie wilde Plavei al haar wo-
ningen voorzien van een individuele warm-
tepomp. Onderzoek wees uit, dat hiervoor 
enorme kosten voor het verzwaren van het 

elektriciteitsnet nodig waren en geluids-
overlast mogelijk zou ontstaan door deze 
individuele warmtepompen. Andere tech-
nieken zijn ook bekeken en er is onderzocht 
of de koopwoningen en andere gebouwen 
in de wijk ook van het aardgas af zouden 
kunnen. 

Uit alle onderzoeken lijkt een warmte-
net op midden temperatuur (70 graden) 
met een wijk-warmtepomp als bron een 
goed alternatief. Woningen hoeven niet 
vergaand geïsoleerd te worden, woningen 
kunnen straat voor straat worden aange-
sloten en het elektriciteitsnet hoeft niet 
enorm aangepast te worden. 
Afgelopen maart werden door de gemeen-
te Montferland, Woningcorporatie Plavei, 
Energieleverancier de Graeflander en in-

fra-specialist Firan de handtekeningen ge-
zet onder de plannen voor een warmtenet.

“In de Bloemenbuurt worden woningen ge-
renoveerd en staat een vernieuwing van de 
openbare ruimte op stapel. Samen met de 
woningcorporatie maken we gebruik van 
het momentum om de wijk ook aardgasvrij 
en duurzaam te maken”, laat de gemoti-
veerde wethouder Walter Gerritsen weten.

Aan het warmtenet worden in eerste in-
stantie 222 woningen van Plavei in de 
Bloemenbuurt aangesloten. Later ont-
vangen particuliere woningen een aanbod 
voor aansluiting op het modulair warm-
tesysteem. De gemeente vraagt voor deze 
uitbreiding van het warmtenet subsidie 
aan. 

André Meijer, directeur van Firan, legt uit: 
“De modulaire aanpak zorgt ervoor dat er 
altijd bronnen, gebouwen en buurten aan 
het warmtenet kunnen worden toege-
voegd. Zo werken we stapsgewijs aan een 

duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar 
warmtenet dat klaar is voor de toekomst.”  

Meer informatie
Naast een filmpje is er ook een speciale 
Bloemenbuurtkrant gemaakt met meer 
informatie over het warmtenet. Deze is 
verstuurd naar alle bewoners van de Bloe-
menbuurt. Nalezen kan via: 
www.bloemenbuurtdidam.nl/nieuws



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
Ter inzage legging ontwerp Transitievisie Warmte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met in-
gang van 7 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt het 
ontwerp ‘Transitievisie Warmte’. Het ontwerp Transitievi-
sie Warmte is vanaf bovengenoemde datum digitaal te 
raadplegen via www.montferland.info/duurzaam-wonen 
Daarnaast kunt u de ontwerpvisie op afspraak ook fysiek 
inkijken op het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Di-
dam) of op de locatie Gouden Handen (Emmerikseweg 17 
te ’s-Heerenberg).
De gemeente Montferland werkt samen met haar in-
woners, bedrijven en andere organisaties al jaren aan 
de energietransitie. In 2021 moeten alle gemeenten een 
Transitievisie Warmte vaststellen waarin wordt vastge-
legd hoe de gemeente de komende jaren aan de slag wil 
gaan met de warmtetransitie. In de Montferlandse ont-
werpvisie wordt ingezet op twee aanpakken: de doelgroe-
penaanpak en de gebiedsaanpak. De doelgroepenaanpak 
is de basisaanpak voor de hele gemeente en richt zich op 
het realiseren van energiebesparende maatregelen. Met 
de gebiedsaanpak wordt in een aantal wijken gericht ge-
start met een verkenning naar duurzame warmteopties 
als alternatief voor aardgas. De Bloemenbuurt (Didam), 
Didam-Noord en ’s-Heerenberg-Oost worden in de ont-
werpvisie als kansrijk aangemerkt om vóór 2030 aan de 
slag te gaan met een gebiedsaanpak. 
Tijdens de digitale informatieavonden wordt het ontwerp 
Transitievisie Warmte gepresenteerd en uitgebreid toege-
licht. U bent van harte welkom op één van de bijeenkom-
sten op:
• Maandag 14 juni 19:30-21:00
• Woensdag 16 juni 19:30-21:00
U kunt zich voor een informatieavond aanmelden via 
www.montferland.info/warmtevisie. Indien u niet in de 
gelegenheid bent om één van de avonden bij te wonen 
dan is het ook mogelijk om deze terug te kijken. Meldt u 
zich in dat geval alsnog aan om achteraf een terugkijklink 
te ontvangen.

 Ruimtelijke Ordening
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Bovendorpsstraat 7a te Zeddam, 7038 CH; het omzetten 

van kantoor naar woning (ontvangen 01-06-2021)
-  Steegseweg 3 te Beek, 7037 CS; het kappen van een es 

(ontvangen 02-06-2021)

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.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Kad.gem. Didam, sectie O, nr. 746 (omg. Kapelstraat te 

Loil), 6941; het plaatsen van een Vodafone Antenne In-
stallatie (verzonden 03-06-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Pinksterbloemstraat 2 te Beek, 7037 DR; het bouwen 

van een paardenstal (verzonden 28-05-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Pastoor van Angerenstraat 19 te Beek, 7037 AH; het 

plaatsen van een schutting (verzonden 28-05-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Transportweg 6 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het plaatsen 
van handelsreclame (verzonden 03-06-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Trambaan 21 te Lengel, 7044 AX; het aanbouwen van 

een aanbouw aan de zijkant en terrasoverkapping aan 
de achtergevel (verzonden 31-05-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Tijdelijk verleende omgevingsvergunning
-  Heuvelwijk 11 te Braamt, 7047 CJ; het verlengen van de 

tijdelijke vergunning voor  het plaatsen van twee zorg-
units (verzonden 28-05-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Dahliastraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 6942 VV 

en Goudsbloemstraat 20, 22, 24 6942 XC en Strobloem-
straat 8, 10, 12 6942 VS te Didam; het bouwen van 16 
huurwoningen (verzonden 01-06-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  De Koppelpaarden 24 te ’s-Heerenberg, 7041 TD; het 
plaatsen van een extra kozijn aan de zijkant van de wo-
ning (verzonden 02-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Irisstraat 8, 10, 12, 6942 WS en Goudsbloemstraat 42, 
42a, 44, 44a, 46, 46a, 48, 50, 52, 54, 54a, 56, 58, 60, 
6942 XD te Didam; het bouwen van 17 huurwoningen 
(verzonden 31-05-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lockhorststraat 28 te Didam, 6942 AD; het isoleren en 
stucen van de buitengevel (verzonden 01-06-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Ompertsestraat 7 te Azewijn, 7045 AJ; het vervangen 
van de ramen en plaatsen van isolatieglas (verzonden 
02-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Op den Dam 15a te Azewijn, 7045 BC; het aanleggen van 
een eigen oprijpad naar de openbare weg (verzonden 
03-06-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 48 te Stokkum, 7039 AK; 
het samenvoegen van twee schuren (verzonden 28-05-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Polmanstraat 1b te Beek, het oprichten van een vrij-
staand woonhuis (verzonden 01-06-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Ulenpasweg 9 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het plaatsen 
van een nieuwe telecommast (verzonden 28-05-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
-  Goudsbloemstraat 62-72, Geraniumstraat 17-35, Begoni-

astraat 2-32, Rozenstraat 33-37, Begoniastraat 2-32 en 
Zonnebloemstraat 23-53 te Didam, 6942; het renove-
ren van de woningen, fase 4 (verzonden 26-05-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

moet zijn: Goudsbloemstraat 62-72, Geraniumstraat 17-
35, Begoniastraat 2-32, Rozenstraat 33-37, Tulpenstraat 
13 t/m 23 en Zonnebloemstraat 23-53 te Didam, 6942; 
het renoveren van de woningen, fase 4 (verzonden 26-05-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende drank- en horecavergunning
Naam :  Restaurant HJ57
Adres :   Molenpoortstraat 35, 
  7041 BE ’s-Heerenberg
Verzonden :  01-06-2021
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 milieube-
heer voor Transportweg ongenummerd te ‘s-Heerenberg.
De melding betreft het oprichten van een warehouse en 
kantoor.
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.


