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’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit en de 
komende jaren gaan we aan de slag met 
het wonen en leven in deze wijk. Daarom 
vroegen we afgelopen mei naar de mening 
van alle inwoners van ’s-Heerenberg-Oost. 
En die is massaal gegeven! In een enquête 
vroegen we naar gewenste voorzieningen, 
verbeterpunten van de wijk, veiligheid en 
betrokkenheid. Maar liefst 509 reacties 
kregen we terug, een reactiepercentage 
van 25%!

Daarnaast gingen we in gesprek met leer-
lingen van de Galamaschool en lieten we 
hen dromen over de wijk. We praatten met 
ondernemers van de Bongerd. We betrok-
ken het wijkplatform en werkten samen 

met een groep enthousiaste inwoners. Al 
deze resultaten hebben we gebundeld tot 
een eerste opzet van de visie voor ’s-Hee-
renberg-Oost: waar liggen volgens de u de 
kansen en waar moeten we écht aan de 
slag.

Uitnodiging
Woont u in ’s-Heerenberg-Oost en heeft u 
de enquête ingevuld? Dan nodigen we u 
van harte uit op dinsdagavond 21 septem-
ber bij De Gracht aan de Marktstraat 1 in 
‘s-Heerenberg om deze eerste visie met u 
te delen. De deuren openen om 19.00 uur 
en we trappen af om 19.30 uur. We ver-
wachten om 21.30 uur de avond af te slui-
ten.

Aanmelden
Wilt u hierbij zijn? Mail naar voorlichting@
montferland.info met uw naam en ach-
ternaam onder vermelding van ‘Oost kijkt 
vooruit’ en met hoeveel personen u komt. 
Let op: in verband met de coronamaatre-
gelen is er een beperkt aantal plekken, dus 
wees er snel bij!

Livestream
De inwonersavond is ook online te volgen! 
Ga op 21 september vanaf 19.00 uur naar 
www.oostkijktvooruit.nl en kijk live mee 
met de inwonersbijeenkomst. Stel digitaal 
uw vragen en praat mee over de eerste vi-
sie!

Wint jullie idee de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 2021?
Heeft u een goed idee om inwoners van de gemeente Montferland (en vervolgens 
heel Gelderland) in beweging te brengen? En wilt u dit samen met anderen voor 
elkaar krijgen? Dit is dé kans om jullie idee te realiseren! Stuur uw idee in voor de 
Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat en maak kans op €20.000 euro.

De Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 
motiveert organisaties in sport, zorg, 
welzijn, overheid, toerisme en onderwijs 
om bij te dragen aan een gezond Gelders 
sportklimaat door creatieve initiatieven en 
samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld 
een skatepark voor jongeren, een speciaal 
programma voor vitale werknemers of ac-
tiviteiten voor sporters met een beperking 
bij jouw sportvereniging. Stuur het idee in 
en wie weet is uw idee straks werkelijkheid.

SamenFun zet de volgende stap met de 
tweede plaats van de Stimuleringsprijs
Vorig jaar stonden twee ideeën met wor-
tels in Montferland (SamenFun en FIT 
VEUR ALTIED) in de finale. SamenFun 
eindigde zelfs op de tweede plaats en ont-
ving €10.000,-. Bij SamenFun werkt kin-
deropvang- en ontwikkeling organisatie 
Humankind samen met lokale en regiona-
le zorgaanbieders. Samen organiseren zij 

muziek- en beweegactiviteiten voor jonge 
kinderen en ouderen.
Aranka Kuster – manager bij Human Kind 
en initiatiefnemer van SamenFun – kijkt 
terug op het winnen van de prijs: ‘Door de 
Stimuleringsprijs hebben wij een volgen-
de stap gezet met SamenFun. SamenFun 
kent zijn oorsprong in Dorpshuis De Brae-
mpt in Braamt. Dankzij de prijs verwachten 
we het programma in 2022 op tien locaties 
aan te gaan bieden’. 
Met de prijs zijn er beweegkaarten voor pe-
dagogische en medewerkers ouderenzorg 
ontwikkeld. Aranka Kuster vertelt bevlo-
gen over de ontwikkeling van deze kaarten: 
‘Het maken van de kaarten is een echte 
teamprestatie geweest. Door het winnen 
van de prijs was het mogelijk om een net-
werk van deskundigen van Humankind, 
Oefentherapie Montferland, Hogeschool 
Arnhem &Nijmegen en Netwerk Ouderen & 
Veerkracht Achterhoek op te zetten. Door 
de expertise te bundelen zijn we in staat 
om SamenFun op meer locaties aan te 
gaan bieden.’ 
Aranka is erg enthousiast en roept ieder-
een op om ideeën in te sturen: ‘Er gebeurt 
zoveel moois in onze regio op het gebied 

van sport en bewegen. Wees niet te be-
scheiden en stuur jullie idee ook in!’

Hoe doet jullie idee mee?
Van 1 september tot 10 oktober 2021 is het 
mogelijk om ideeën in te sturen. Een pro-
fessionele jury selecteert hieruit de 7 beste 
plannen. Omroep Gelderland zendt vervol-
gens een filmpje uit van deze plannen. 

Vervolgens stemmen de inwoners van Gel-
derland en bepalen zo samen met de jury 
de top 3. De winnaar krijgt 20.000 euro, de 
nummers  2 en 3 elk 10.000 euro om hun 
plan te realiseren. Daarnaast krijgen de 

winnaars ondersteuning van studenten 
van de HAN. De prijs is mede mogelijk ge-
maakt door de provincie Gelderland, Om-
roep Gelderland, HAN en de Gelderse Sport 
Federatie.

Alvorens te starten met het uitwerken van 
een idee is het advies om de deelnemers-
voorwaarden te bekijken. Via een online 
aanvraagformulier stuurt u vervolgens 
een projectplan, een begroting, contact-
gegevens en een goede foto mee. Voor het 
insturen van jullie idee en meer informatie 
gaat u naar www.gelderssportakkoord.nl/
stimuleringsprijs. 

De vlag kon uit: SamenFun viel in de prijzen bij de Stimuleringsprijs in 2020! 
(foto: Dieuwertje Bravenboer)
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Op 21 september 19.30 uur bij De Gracht in ‘s-Heerenberg



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Hoofdstraat 6 te Kilder, 7035 AK; het restaureren van 

de rechtergevel van de voormalige pastorie (ontvangen 
08-09-2021)

-  Roede 2 te Didam, 6942 LC; het realiseren van een da-
kopbouw (ontvangen 06-09-2021)

-  Sint Jorisstraat te Braamt, 7047; het reconstrueren van 
een bestaande telecommast (ontvangen 07-09-2021)

-  Slink kavel 1 te Azewijn, 7045 BM; het bouwen van een 
vrijstaande woning (ontvangen 03-09-2021)

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
-  De Plataan 149 te Didam, 6942 TW; het verwijderen van 

asbest (verzonden 06-09-2021)
-  De Plataan 157 te Didam, 6942 TW; het verwijderen van 

asbest (verzonden 06-09-2021)
-  Groenestraat 6a te ’s-Heerenberg, 7041 ZZ; het verwijde-

ren van asbest (verzonden 08-09-2021)
-  Heuvelwijk 16 te Braamt, 7047 CJ; het verwijderen van 

asbest (verzonden 09-09-2021)
-  Langestraat 22 te Braamt, 7047 AP het slopen van het 

dorpshuis (verzonden 06-09-2021) 
-  Maalstoel 9, 11, 13, 15, 17 en 19 te Didam, 6942 ZP; het ver-

wijderen van asbest (verzonden 06-09-2021) 

-  Merelstraat 6 te Didam, 6942 CR; het verwijderen van 
asbest (verzonden 08-09-2021)

-  Veldstraat 59 te Didam, 6941 BD; het verwijderen van 
asbest (verzonden 07-09-2021)

-  Willibrordusweg 40, 42, 44, 46, 48 en 50 te Didam, 6942 
EP; het verwijderen van asbest (verzonden 07-09-2021)

Buiten behandelingstelling  aanvraag omgevings-
vergunning
-  Kardinaal de Jonglaan 25 te Didam, 6942 DB; het plaat-

sen van een dakkapel en verhogen van het dak (verzon-
den 08-09-2021). Rechtsmiddel; bezwaar

-  Kardinaal de Jonglaan 27 te Didam, 6942 DB; het plaat-
sen van een dakkapel en verhogen van het dak (verzon-
den 08-09-2021). Rechtsmiddel; bezwaar

Subsidie beschikbaar voor R&T projecten
Eind vorig jaar is het nieuwe beleid voor Recreatie en Toerisme in de gemeente 
Montferland vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleid is een extra bedrag 
van €25.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is het nog steeds mogelijk om subsi-
die aan te vragen.

Voorwaarden subsidie
Het bedrag is beschikbaar gesteld voor 
projecten die aansluiten bij het beleid en 
die de toeristische en recreatieve aantrek-
kingskracht van de gemeente verhogen. 
Ook kan subsidie aangevraagd worden 
voor projecten die de toeristische en recre-
atieve sector in Montferland ondersteunen 
in de nadelige gevolgen van het coronavi-
rus.
 
Van de projecten wordt maximaal 33% 
van de geraamde uitgaven gesubsidieerd 
met een maximum van € 5.000. De subsi-
die is beschikbaar voor alle Montferlandse 
organisaties, ook bedrijven. Maar let op: 
hieronder vallen niet opstartkosten van 
een nieuw bedrijf, enkel projecten met een 
duidelijk begin en eind komen in aanmer-

king voor subsidie. Uiteraard geldt de re-
geling totdat het plafond van € 25.000 is 
bereikt.

Digitale subsidieaanvraag
Alle subsidieaanvragen op het gebied van 
recreatie en toerisme kunnen digitaal wor-
den gedaan. Ga naar www.montferland.
info/subsidies-recreatie-en-toerisme en 
vraag de subsidie aan. Hiervoor moet er in-
gelogd worden met DigiD of E-herkenning. 

Vragen?
Nog vragen of opmerkingen over boven-
staande? Neem dan contact op met Bregje 
Booltink,  beleidsmedewerker Recreatie 
& Toerisme, via b.booltink@montferland.
info of het telefoonnummer 0316-291576.

 
 

  
‘Wie heeft de vijver leeg gehaald?’ 

Een theatervoorstelling voor 
peuters en kleuters 

 

Een vrolijke, muzikale voorstelling over heel erg boos kunnen zijn van 
Sesamstraatacteurs Renee Menschaar en Arjan Smit en waarbij de hulp 
van de kinderen zeer op prijs gesteld wordt. 

Geïnspireerd op het bekroonde prentenboek “Moppereend”. 
voor meer informatie: www.vanaf2.nl 

Wanneer: woensdag 6 oktober 
   10:00 uur Bibliotheek ‘s Heerenberg 
                       15:00 uur Bibliotheek Didam
  De voorstelling duurt 40 minuten
Voor wie: kinderen vanaf 3 jaar met hun ouder/verzorger
Kosten:  geen 
Aanmelden:     ja, stuur een mail naar: c.som@montferland.info

Gratis energiescan voor non-profi torganisaties
Om non-profitorganisaties, zoals (sport)verenigingen of dorpshuizen, te helpen bij 
het verduurzamen van hun eigen accommodatie biedt de gemeente hen een gra-
tis energiescan aan. Met de energiescan worden het energieverbruik en de moge-
lijkheden voor besparing en duurzame opwekking van de accommodatie in kaart 
gebracht. Denk hierbij aan isolatiemaatregelen, aanpassen van verlichting en mo-
gelijkheden voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Wanneer er is gekozen welke maatre-
gelen uit de energiescan zullen worden uitgevoerd, wordt er vervolgens ook begelei-
ding geboden bij het voorbereiden en aanvragen van de financiering. Hiervoor zijn, 
afhankelijk van type vereniging/organisatie, verschillende mogelijkheden. Wilt u ook 
meedoen? Er zijn nog maar enkele energiescans beschikbaar, dus meldt u zich snel 
aan via duurzaamheid@montferland.info.  Aanmelden kan uiterlijk t/m 30 novem-
ber 2021. Na aanmelding neemt DOORadvies contact met u op voor het plannen van 
de energiescan.

Vaccineren zonder afspraak in ’s-Heerenberg
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om je te laten vaccineren tegen coro-
na? Op 21 september kun je van 11.00 tot 19.30 uur een vaccinatie halen zonder 
afspraak.  Deze open inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie 
hebben gehad. 

Locatie: Laco Sportcentrum, Oude 
Doetinchemseweg 43 in ’s-Heerenberg.

Informatie over vaccineren
Wil je eerst meer weten over vaccineren? 
Op iedere vaccinatielocatie is een arts aan-
wezig. Met deze arts kun je in gesprek gaan 
over vaccineren. Besluit je dat je gevacci-
neerd wilt worden? Dat kan dan direct op 
de locatie gedaan worden. Als je niet ge-
vaccineerd wilt worden, ga je weg na het 
gesprek dat je hebt gehad. 

Begeleiding bij prikangst
Heb je prikangst? Op de priklocatie zijn 
mensen aanwezig die hier ervaring mee 
hebben. Geef bij binnenkomst aan dat je 
vaccineren niet heel prettig vindt en we 

nemen meer tijd voor je. Ook kun je liggend 
geprikt worden als je dat prettiger vindt. 

Tweede vaccinatie
Als je eerste vaccinatie zonder afspraak 
wordt gezet, dan wordt meteen een af-
spraak voor de 2e prik voor je gemaakt. 
Deze vindt minimaal 4 weken na de 1e prik 
plaats.

Meer weten? 
Kijk voor alle informatie over de coronavac-
cinaties op www.ggdnog.nl.  



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.

Omgevingsvergunning niet vereist
-  Montferlandsestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 

plaatsen van een container t.b.v. afbreken muur en aan-
leggen uitrit (verzonden 03-09-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Wilhelminastraat 33a te Didam, 6942 BJ; het plaatsen 

van handelsreclame (verzonden 09-09-2021) Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning wijziging monument.
- Luijnhorststraat 9 te Didam (Havezathe De Luynhorst). 
De wijziging heeft betrekking op de restauratie van de Ha-
vezathe en het plaatsen van zonnepanelen op het terrein. 
(Verzonden: 8 september 2021). Rechtsmiddel: Bezwaar.

 Milieu
Beschikking maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de beschikking voor het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor de Hengelderweg 8 en 8a in Didam, 
6942 NC.

Het betreft een besluit opleggen maatwerkvoorschrift 
voor het uitvoeren van een bodemonderzoek
(verzonden 3 september 2021)

Inzagetermijn: 6 weken

Rechtsmiddel: 
Bezwaar: naar het college van burgemeester en wethou-
ders van Montferland, postbus 47, 6940 BA, Didam.

Verzoek om een voorlopige voorziening: bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

  APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Vergunning :  Loterij vergunning
Locatie :   Sporthal LACO, De Dolle Graaf,  

Heeren Dubbel, de Snor, De Peer, HJ’57, 
De Gracht en De Lantscroon, allen te 
’s-Heerenberg. Tevens de website en 
facebook van d’Olde Waskupen  

Verzonden    :  08-09-2021
Rechtsmiddel  :  bezwaar

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg


