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Foutje, bedankt? 
In onze gemeente heeft het aantal coronabesmettingen zich de afgelopen tijd zeer 
gunstig ontwikkeld. We zagen in de aanloop naar de versoepelingen van de maatre-
gelen een sterk dalende trend. En dat was goed nieuws.

Sinds vorige week zien we, met name elders in het land maar ook in verschillende 
gemeenten in de regio Achterhoek, de besmettingen in een rap tempo toenemen. Er 
is een link met het uitgaansleven.

Feestgangers die misbruik maken van toegangstesten en hoogmoed lijken belangrij-
ke oorzaken van de oplopende besmettingcijfers. 
Om toegang te krijgen tot bepaalde horeca of evenementen moeten nog niet-gevac-
cineerde bezoekers bij de deur een negatieve testuitslag laten zien. Die uitslag staat 
in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck-app op de mobiele telefoon. Dat 
systeem blijkt niet waterdicht: sommige bezoekers hebben de QR-code van iemand 
anders gebruikt om binnen te komen. Dat is misbruik. Sterker nog: jezelf voordoen als 
iemand anders is een vorm van fraude. 
Bij ‘Dansen met Janssen’ werden regiefouten gemaakt, misschien een voorbeeld van 
hoogmoed à a Icarus. De mythologische figuur Icarus droomde ervan om te vliegen. 
Met zijn vleugels van was vloog hij, ondanks waarschuwingen, te dicht bij de zon. De 
vleugels smolten en Icarus stortte ter aarde. 
Bij ‘Dansen met Janssen’ werden jongeren verleid om enthousiast een prik met het 
nog ruim voorhanden, maar vanwege bijwerkingen niet zo populaire vaccin Janssen 
te halen. De prik werd onmiddellijk geregistreerd en zichtbaar in de CoronaCheck-app. 
Daardoor konden jongeren een uurtje na de prik gaan ‘stappen’. 
Een merkwaardige blunder, want iedereen wist of kon weten dat de vaccins pas na 
veertien dagen voldoende bescherming bieden. Behoorlijk wat jongeren zijn besmet 
geraakt in de nacht van Dansen met Janssen. Daarmee werd Dansen met Janssen de 
Icarus van de corona-versoepelingen. 

Nu de besmettingscijfers weer stijgen, kijken we nog meer naar hoe het gaat met vac-
cineren. In Montferland is de vaccinatiebereidheid gelukkig heel hoog: 90 procent. 
Inmiddels hebben 8 op de 10 mensen hun eerste prik gehad. En 6 à 7 op de 10 mensen 
ook al hun tweede vaccinatie. Dat gaat de goede kant op. Al zijn er mensen voor wie 
we ons moeten inspannen ze bereid te krijgen om zich te laten vaccineren. 

Al met al zijn we opnieuw in een onzekere tijd beland. Waar-
in we ons boos maken over gemaakte fouten. Maar er is een 
andere kant van het verhaal. Want wat, als fouten maken 
niet meer mag?

Burgemeester Peter de BaatBurgemeester Peter de Baat

Diamant in ’s-Heerenberg
Antoon en Mariet Welling-Nieling uit ‘s-Heerenberg vierden onlangs hun diaman-
ten huwelijksjubileum. 

Wat fijn dat de burgemeester sinds lange 
tijd de jubilarissen weer  thuis mag bezoe-
ken om hen persoonlijk geluk te wensen. 
Trots is het bruidspaar op hun mooie stekje 
aan de Zeddamseweg waar zij al 60 jaar 
wonen. Bruid en bruidegom leerden elkaar 
kennen bij de bakker waar de bruid in de 
winkel werkte. De bruidegom heeft bijna 
40 jaar bij de gemeente Bergh gewerkt bij 
de afdeling bouw en woningtoezicht. Me-
vrouw is dol op tuinieren en meneer staat 

bekend om zijn tekentalent en de vele 
mooie ‘koppen’ welke hij heeft gemaakt 
voor de verschillende carnavalswagens. 
Samen kregen zij zoon Anton waar ze lief 
en leed mee delen; spreken doen ze het 
liefst in dialect en wisten de burgemeester 
weer een nieuw woord te leren: in ‘s-Hee-
renberg noemen ze een aanrecht een ‘pot-
tenbank’! En zo leert de burgemeester elke 
dag weer bij! Nogmaals van harte gefelici-
teerd met dit prachtige jubileum.

Ook in Didam een ‘Diamanten echtpaar’
Afgelopen week mocht burgemeester Peter de Baat het echtpaar Van Ham-
burg-Droogendijk uit Didam gelukwensen met hun diamanten huwelijksjubileum. 

Genietend van overheerlijke, door de 
bruidegom gebakken, stroopwafelcake, 
kwamen er mooie gesprekken tot stand. 
Daar waar de bruidegom nog heel vitaal 
is kampt de bruid met de nodige gezond-
heidsproblemen. Wat fijn dat de liefde zo 
warm en voelbaar is dat zij samen toch nog 
zelfstandig kunnen wonen. In het arbeid-
zame leven werkte mevrouw als verpleeg-
kundige en meneer als werktuigkundige. 
Het echtpaar woont sinds 1980 in Didam en 

zijn beiden dol op hun 5 kinderen, 11 klein-
kinderen en 3 achterkleinkinderen. Hobby’s 
en vrijwilligerswerkzaamheden waren er 
door de jaren heen voldoende: de zorg voor 
de Poolse kinderen, de Hervormde Kerk en 
niet te vergeten de bruidegom was destijds 
oprichter/voorzitter van DLKV. Bergwan-
delingen met de kleinkinderen in Frankrijk 
en met de kleinkinderen mee naar school 
voor het houden van een spreekbeurt over 
de WOII zijn prachtige herinneringen. Naast 

de zorg voor zijn echtgenote is de heer Van 
Hamburg nog altijd actief als de huis con-
ciërge van hun huidige woonappartemen-
tencomplex De Poort van Diem. 

Het geheim van een lang en gelukkig hu-
welijksleven? Leef naar het gezegde ‘ge-
loof, hoop en liefde.’ Het leven kent ups en 
downs.. speelt er iets? Wees er voor elkaar!



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Benedendorpsstraat 33 te Zeddam, 7038 BB; het han-

delen in strijd met regels ruimtelijke ordening  (het uit-
voeren van kleinschalige houtbewerkingsactiviteiten) 
(ontvangen 02-07-2021)

-  Montferlandsestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
plaatsen van een container t.b.v. afbreken muur en aan-
leggen uitrit (ontvangen 01-07-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 51 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het bouwen van een kapschuur, overkapping en carport 
(ontvangen 04-07-2021)

-  Steegseweg 26 te Beek, 7037 CM; het verbouwen van de 
woning (ontvangen 08-07-2021)

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.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Eltenseweg 9 te Stokkum, 7039 AA; het verwijderen van 

asbestdakbeschot (verzonden 08-07-2021)
-  Hengelderweg 4 te Didam, 6942 NC; het verwijderen van 

asbest (verzonden 08-07-2021)
-  Judostraat 19 te Didam, 6942 DZ; het verwijderen van 

asbest (verzonden 07-07-2021)
-  Kruisallee 4a te Wijnbergen, 7048 AC; het verwijderen 

van asbest (verzonden 07-07-2021)
-  Loolaan 1 te Kilder, 7035 DB; het saneren van asbest 

(verzonden 07-07-2021)
-  Wijnbergseweg 2 te Braamt, 7047 CZ; het verwijderen 

van asbest van de veldschuur en het aanbrengen van 
nieuwe platen (verzonden 08-07-2021)

-  Zonnebloemstraat 37 te Didam, 6942 WV; het verwijde-
ren van asbest (verzonden 08-07-2021)

Afgewezen sloopmelding
-  Torenstraat 8 te Didam, 6942 BG; het verwijderen van 

asbest (verzonden 07-07-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Drostlaan, Marsweg, Sint Issidorusstraat, Ziepseweg 

en Woerdstraat te Didam, 6941; het plaatsen van een 
schaftkeet en steigers tijdens schilderwerkzaamheden 
(verzonden 02-07-2021)

-  Oude Doetinchemseweg 49 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het nieuw bouwen van een seniorenwoning (verzonden 
02-07-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag 
omgevingsvergunning
-  St. Jorisstraat te Braamt, 7047: het reconstrueren van 

een telecommast (verzonden 02-07-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Drieheuvelenweg 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KG; het plaat-

sen van een wasmachine buiten bij het shell tankstation 
(verzonden 02-07-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Den Aam 11a te Lengel, 7044 AB; het bouwen van een 

schuur (verzonden 08-07-2021) Rechtsmiddel: bezwaar
-  De Gaarde 1 te ’s-Heerenberg, 7041 KC; het bouwen van 

een schuur (verzonden 08-07-2021) Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  het grenskanaal, kadastraal bekend HRB00, sectie F, 
nummer 2415; het plaatsen van bewegwijzeringspaal-
tjes en 1 openstellingsbord (verzonden 08-07-2021) 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kastanjelaan 4a te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 
een verplaatsbare mantelzorgwoning (verzonden 01-
07-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Korte Spruit 2-24(e),Spilstraat 1-19 (o) , Maalstoel 
1-20(o+e), Willibrordusstraat 40-58(o) te Didam 6942; 
het renoveren van  52 Vaneg woningen Korte Spruit 
2-24(even),Spilstraat 1-19 (oneven) , Maalstoel 1-20(on-
even+even) en Willibrodusstraat 40-58(oneven) te Di-
dam (verzonden 05-07-2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lengelseweg 28 te ’s-Heerenberg, 7041 DN; het vervan-
gen van het dak (verzonden 06-07-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

 
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Braamt-
seweg 14 Kilder en Ompertsestraat 13 Azewijn’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp be-
stemmingsplan ‘Buitengebied, Braamtseweg 14 Kilder en 
Ompertsestraat 13 Azewijn’ met ingang van 15 juli 2021 
gedurende een termijn van zes weken bij de receptie van 
het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een 
ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info 
en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Braamtse-
weg 14 Kilder en Ompertsestraat 13 Azewijn’ voorziet in de 
mogelijkheid tot de bouw van een vrijstaande woning in 
het kader van functieverandering aan de Braamtseweg 14 
te Kilder. Vanwege een slooptekort op deze functieveran-
deringslocatie vindt aanvullende sloop (saldering) plaats 
op de locatie Ompertsestraat 13 te Azewijn (salderingslo-
catie). De ruimtelijke ontwikkeling ziet op een substantië-
le kwaliteitsverbetering op de beide locaties.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmings-
plan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan ge-
meente@montferland.info onder vermelding van ‘ziens-
wijze bpherziening Braamtseweg 14 Kilder en Ompertse-
straat 13 Azewijn’ in het onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor via telefoon-
nummer 0316-291656 een afspraak worden gemaakt. 

Inzagetermijn/zienswijzen: van 15 juli 2021 tot en met 25 
augustus 2021

Sjors Sportief en Sjors Creatief staat weer in de startblokken
Aanmelden van het sport-, cultuur en vrijetijdsaanbod voor kinderen is 
weer mogelijk

Sjors Sportief en Sjors Creatief laten basisschoolkinderen kennismaken met di-
verse sportieve en creatieve activiteiten in Montferland.  Sjors is inmiddels uitge-
groeid tot een begrip in Montferland. Jaarlijks geven zich meer dan 1.200 kinderen 
op voor één van de sport, cultuur of andere vrije tijd activiteiten. Sport, cultuur en 
vrijetijdsaanbieders hebben vanaf nu weer de mogelijkheid om hun aanbod aan te 
melden voor het kleurrijke Sjorsboekje.

Dansen, tennis, judo, turnen, boksen… 
Dankzij Sjors Sportief ontdekken kinderen 
in Montferland sinds 2013 vrijblijvend wel-
ke sport het beste bij ze past. Of zij leren 
hun creatieve talenten kennen, maar dan 
met Sjors Creatief. Daar gaan ze op zoek 
naar hun culturele talent via onder andere 
proeflessen tekenen, schilderen, koken en 
muziek maken.

Het ‘Sjorsboekje’
Alle kinderen uit het basisonderwijs ont-
vangen dit najaar weer het ‘Sjorsboekje’. 
Zij mogen vervolgens één (of meerdere) 
cursus(sen) uitkiezen. De naschoolse in-
troductieles(sen) volgen zij op locatie bij 
sport en cultuuraanbieders. Zo krijgen de 
kinderen de kans een kijkje te nemen bij 
een culturele of sportieve activiteit waar zij 

nieuwsgierig naar zijn. Er is een groot aan-
bod van gratis activiteiten te vinden, waar-
door het voor ieder kind in Montferland 
mogelijk is om deel te nemen. 

Bewezen formule
Sjors Sportief en Sjors Creatief is inmiddels 
in meer dan 120 gemeenten een bewezen 
formule en bestaat uit een gebruiksvrien-
delijk digitaal inschrijfsysteem voor deel-
nemende kinderen en aanbieders. Om nog 
beter in te spelen op de beleving van het 
kind, is er een mascotte gekoppeld aan de 
kennismakingsactiviteiten: Sjors. 
Voor sport en cultuuraanbieders is het dé 
kans om kennis te maken met potentiële 
nieuwe jeugdleden. Guido Groenendijk (co-
ordinator Sport bij welzijnsinstelling Wel-
com) ziet dat het werkt: “De ervaring van 

de afgelopen jaren is dat de kinderen na 
de kennismakingsactiviteit nieuwsgierig 
zijn en graag door willen gaan. Van deel-
nemende aanbieders krijg ik regelmatig te 
horen dat Sjors een uitstekende manier is 
om leden te werven.” 

Ruime keuze in steeds meer activiteiten
De keuze in activiteiten is de afgelopen ja-
ren behoorlijk toegenomen. Leontien van 
Kraay (coördinator Cultuur bij Welcom) 
vertelt enthousiast: “Elk schooljaar komen 
er weer extra bladzijdes in het Sjorsboekje 
bij. In 2013 begonnen we met 109 activitei-
ten bij 35 aanbieders. Afgelopen schooljaar 
was er keuze uit 203 activiteiten bij 55 aan-
bieders. Het boekje was bijna 100 pagina’s 
dik!” 
Ze hoopt dat het aanbod voor het komend 
schooljaar weer verder groeit: “Door Corona 
was afgelopen schooljaar een wat lastiger 
jaar om activiteiten te organiseren. Toch 
zijn dankzij de creativiteit en flexibiliteit 
van de aanbieders heel veel activiteiten 
weer doorgegaan. Mijn ambitie is uiteinde-
lijk dat iedere sport- en cultuuraanbieder in 
Montferland een kennismakingsactivitei-
ten en cursussen voor kinderen gaat aan-
melden.”

Aanmelden en meer informatie
Ook uw aanbod aanmelden? Het aanmel-
den van activiteiten gaat via de website 
www.sjorssportief.nl. Het is heel eenvoudig 
om hier uw proeflessen en activiteiten aan 
te melden. Als u in het boekje wil komen, 
dan is het wel belangrijk om dat uiterlijk 
zondag 19 september te doen, want daar-
na gaat het boekje naar de drukker toe. 

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanmel-
den van de activiteiten 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 neemt u contact op met Guido Groe-
nendijk (g.groenendijk@welcommail.nl 
of 06-23237100).



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 Wijnbergseweg 5 te Braamt.
De melding betreft het veranderen van het bedrijf / het 
slopen van de drogerij (milieu).
Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

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

Melding lozen buiten inrichtingen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door:
Plegt-Vos, Sherwood Rangers 5, 7551KW Hengelo 
De ingekomen melding heeft betrekking op locatie: 
Goudsbloemstraat te Didam

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie

 Burgerzaken
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

A. Khazaryan Langestraat 15 25-06-2021


