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Inspiratiesessie: Veelzijdig in Beweging! 
Aanmelden en meer informatie
Deelname aan de inspiratiesessie Veelzijdig in Beweging! is gratis. Voor deze in-
spiratiesessie zijn maximaal 30 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan via  
www.montferland.info/inspiratiesessie.
Deze inspiratiesessie is interessant voor (assistent) trainers, begeleiders, vrijwilli-
gers en bestuurders van sportclubs. Ook andere geïnteresseerden in sport en bewe-
gen, zoals fysiotherapeuten en (gym)docenten zijn van harte welkom. Voor deze 
inspiratiesessie is geen vooropleiding vereist. 
Neem voor meer informatie over deze sessie contact op met Dennis Weijers, be-
leidsmedewerker gezonde leefstijl: d.weijers@montferland.info of 06-13341293.

Het Centrumpunt is weer geopend!
Het Centrumpunt aan de Raadhuisstraat 14 is weer geopend voor geïnteresseerden. 
Elke vrijdagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur is Wethouder Oscar van Leeuwen aan-
wezig en kunt u terecht voor een kopje koffie/thee en al uw vragen over het Centrum-
plan Didam. Het laatste nieuws leest u op www.montferland.info/centrumplan.

Een leven lang bewegen met plezier
Ruth Mijnen – wethouder sport – juicht 
de inspiratiesessie over veelzijdig leren 
bewegen toe: ‘We zijn vandaag de dag 
veel minder goede bewegers dan dertig 
jaar geleden. Het begint al op jonge leef-
tijd. Kinderen spelen minder buiten dan 
vroeger, ze brengen veel meer tijd door op 
hun smartphone en ook hun voedingspa-
troon is veranderd.’ Door het organiseren 
van deze inspiratiesessie wil de gemeente 
Montferland sport- en beweegaanbieders 
en andere geïnteresseerden inspireren om 
ook werk te gaan maken van variatie in 
beweging. ‘Het is belangrijk dat we daarbij 
dezelfde visie delen. Het Athletic Skills Mo-
del is een wetenschappelijk onderbouwd 
model met een praktische doorvertaling. 
Dat helpt om samen echt werk te maken 

van veelzijdig leren bewegen’, aldus Mijnen.  
De inspiratiesessie sluit aan bij het gedach-
tegoed van het Gelders Model voor Talen-
tontwikkeling. Dit model kent zeven pijlers 
voor een omgeving om sport- en beweeg-
talent optimaal te ontwikkelen. Mijnen 
licht toe: ‘Al deze pijlers zijn er op gericht 
dat de jeugd een positieve start maakt en 
plezier ervaart in het bewegen. Als dat het 
geval is dan bewegen we beter, vaker en 
langer. Een leven lang bewegen met plezier 
levert enorm veel winst voor de samenle-
ving op. Op zowel sociaal, emotioneel als 
op het gebied van gezondheid zorgt dat 
voor een positieve beweging en daarnaast 
levert het ook nog eens betere (topsport)
prestaties op. Dus ik gun elke inwoner van 
Montferland het plezier van veelzijdig in 
beweging!’

Minder blessures, betere prestaties, meer creativiteit en meer beweegplezier voor 
iedereen! Dat wil toch iedere sporter, trainer en bestuurder binnen elke club. Wil 
je weten hoe je daar écht werk van maakt? Geef je dan op voor de inspiratieses-
sie Veelzijdig in Beweging! op dinsdagavond 19 oktober van 19.15 tot 22.00 uur in 
Turn- en Sportcentrum in Didam.

Open Club De Nevelhorst, Athletic Skills 
Company, Achterhoek Younited en de ge-
meente Montferland organiseren de inspi-
ratiesessie Veelzijdig in Beweging!. In deze 
inspiratiesessie maak je verder kennis met 
de theorie én praktijk achter het Athletic 
Skills Model (ASM). In het tweede gedeel-
te van de inspiratiesessie ga je tijdens de 
praktijk zelf aan de slag met de theorie van 
het ASM model. De avond sluiten we af 
met een kennismaking met het Sport Cross 
programma van Achterhoek Younited.

Het Athletic Skills Model: een andere 
manier van denken over bewegen
Het Athletic Skills Model (ASM) is een 
andere manier van denken over bewegen 
voor de top- & breedtesport, het bewe-
gingsonderwijs en de gezondheidszorg. 
Het is een wetenschappelijke én praktisch 
onderbouwde visie. In deze visie zijn spel 
en plezier gekoppeld aan motorisch leren, 
met aandacht voor gezondheid, welzijn en 
prestatie.
ASM helpt sportverenigingen, scholen, 
sportbonden, gemeentes en gezondheids-
instellingen door een gestructureerde aan-
pak te bieden voor een gezonde leefstijl 
voor jong en oud, elite en amateur, valide 
en minder valide.

De oprichters van ASM, René Wormhoudt 
en Geert Savelsbergh, brachten in 2010 
hun boek uit over het Athletic Skills Model. 
Sindsdien verspreidt het ASM-gedachte-
goed zich als een olievlek uit over sport-
clubs en deskundigen in Nederland.

Sportcross: een beweegprogramma 
van Achterhoek Younited
De Sport Cross is een breed motorisch be-
weegprogramma van Achterhoek Youni-
ted om in eerste instantie jongeren kennis 
te laten maken met verschillende spel- en 
beweegvormen en om hen uit te dagen op 
hun eigen niveau. 

Het programma is gebaseerd op de visie 
van het breed motorisch opleiden (door 
bijvoorbeeld ASM). Via breed motorisch 
opleiden ontwikkelen sporters zich tot 
vaardige bewegers, neemt de kans op bles-
sures af en neemt het plezier en de creati-
viteit in bewegen toe.
De Sport Cross is beschikbaar voor sport-
verenigingen, open clubs, gemeenten en 
onderwijs. In de afgelopen periode zijn er 
een aantal pilots uitgevoerd. Tijdens deze 
inspiratiesessie leer je meer over de erva-
ringen met de pilot bij het Houtkamp Col-
lege in Doetinchem.

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

Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeurs-
recht gemeenten DocksNLD-2 – ondersteunende 
functies te ‘s-Heerenberg/Azewijn, Montferland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfer-
land maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de 

gemeente Montferland op 23 september 2021 op grond 
van het bepaalde in artikel 5 van de Wvg, heeft besloten 
om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en 
met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Deze aanwij-
zing heeft betrekking op de voorgenomen uitbreiding in 
noordwestelijke richting van met ondersteunende func-
ties behorende bij het bedrijventerrein DocksNLD-2. Dit 

gebied ligt globaal ten noordwesten van het bestaande 
bedrijventerrein DocksNLD, tussen de Meilandsedijk, Wet-
houder Brandtsweg, Borgstraat en Hartjensstraat (om-
vang circa 8 hectare - nabij rotonde). Het besluit treedt in 
werking op 6 oktober 2021 (één dag na publicatie in het 
Gemeenteblad van 5 oktober 2021).

➜



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF ZIENSWIJZE 
INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openba-
re bekendmaking genoemde stukken in-
zien? 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 zienswij-
zen 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 beroep-
schrift indient binnen zes weken na de dag dat 
het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze 
is bekendgemaakt (bijvoorbeeld door toezen-
ding aan degene die het besluit heeft aange-
vraagd). Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/be-
zwaarmaken vindt u het formulier ‘bezwaar-
schrift indienen’ en daar treft u alle informa-
tie aan. Voor het digitaal indienen van een 
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode 
nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schrif-
telijk indienen. Uw bezwaarschrift stuurt 

u aan het in de bekendmaking genoemde 
bestuursorgaan. Meestal is dat het college 
van burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) van de 
gemeente Montferland. De termijn van indie-
ning van een bezwaarschrift is zes weken en 
gaat in op de dag nadat het besluit op de wet-
telijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(vaak de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening en 
naam van de indiener, de datum, een omschrij-
ving van het aangevochten besluit en de gron-
den van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij 
de in de bekendmaking genoemde rechter. De 

termijn van indiening van een beroepschrift is 
zes weken en gaat in op de dag nadat het be-
sluit 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 be-
zwaar- 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 getrof-

fen worden. U kunt een schriftelijk verzoek om 
voorlopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem, of anders de in de bekendmaking 
genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elec-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden.

Ter inzage
Het besluit van de raad en verdere bijbehorende bijlagen, 
bevattende een lijst met daarop de kadastrale aanduiding 
van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte 
van elk van de in de aanwijzing opgenomen percelen, 
evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden 
van de daarop rustende beperkte rechten en een kaart 
met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming 
en overige relevante gegevens, ligt vanaf 6 oktober 2021 
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis aan 
de Bergvredestraat 10, 6942 GK te Didam.

Gevolgen
De aanwijzing van gronden waarop het voorkeursrecht 
van toepassing is houdt in dat eigenaren en andere recht-
hebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die 
gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten 
wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente 
Montferland te koop moet aanbieden. De eigenaren en 
de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één 
dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht 
over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. De 
vestiging van het voorkeursrecht geldt voor een termijn 
van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit, 
en wordt van rechtswege verlengd indien binnen deze ter-
mijn een bestemmingsplan, inpassingsplan of structuur-
visie wordt vastgesteld.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, 
ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in 
het Gemeenteblad van 5 oktober 2021, bij de raad van 
de gemeente Montferland tegen voormeld besluit een 
bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden die reeds be-
zwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Montferland d.d. 20 
juli 2021 hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te 
dienen omdat dit bezwaarschrift mede wordt geacht te 
zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht aan de raad van de 
gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. De-
gene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens 
van mening is dat spoed is vereist, kan een voorlopige 
voorziening (b.v. schorsing) vragen aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuurs-
recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van 
bezwaar of voorlopige voorziening schorst de werking van 
de aanwijzing niet.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 6, 
Kilder’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 23 september 2021 het bestemmings-
plan ‘Hoofdstraat 6, Kilder’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 6, Kilder’ voorziet in 
de bouw van woningen in de voormalige pastorietuin aan 
de Hoofdstraat 6 te Kilder en in een wijzigingsbevoegd-
heid voor het college van burgemeester en wethouders 
van Montferland voor de bouw van 8 appartementen of 

5 woningen in het naastgelegen voormalige kerkgebouw. 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan dat eerder ter 
inzage heeft gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 6 oktober 2021 tot en met 16 
november voor een ieder ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens 
te raadplegen via www.montferland.info en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen 
de beroepstermijn in samenhang met een ingediend be-
roep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorzie-
ning bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Greffelkampseweg 48 te Didam, 6941 RL; het aanbrengen 

van dakkapellen op de berging (ontvangen 23-09-2021)
-  Hooglandseweg 10 te Braamt, 7047 CN; het kappen van 

twee coniferen (ontvangen 23-09-2021)
-  Laarstraat 3 te Vethuizen, 7046 AC; het verbouwen van 

een schuur (ontvangen 28-09-2021)
-  Smallestraat 35a te Didam, 6942 HA; het kappen van 

een boom (ontvangen 28-09-2021)
-  Transportweg te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten van 

een distributiecentrum (ontvangen 23-09-2021)
-  Veenseweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 VR; het verbouwen 

van de woning (ontvangen 23-09-2021)

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 116 te Didam, 6942 TS; het verwijderen van 

asbest (verzonden 28-09-2021)
-  Groeneweg 7 te Zeddam, 7038 ED; het verwijderen van 

asbest (verzonden 28-09-2021)
-  Stadsplein 58 te ’s-Heerenberg, 7041 JD; het verwijderen 

van asbest (verzonden 28-09-2021)

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

sen en gebruiken van een textielwasserette (verzonden 

28-09-2021). Rechtsmiddel: bezwaar
-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het bouwen van een 

woongebouw met twee wooneenheden (verzonden 29-
09-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Greffelkampseweg 52a te Didam, 6941 RL; het bouwen 

van een schuur met overkapping (verzonden 28-09-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Kilderseveld 3 te Kilder, 7035 CA; het oprichten van een 
vrijstaand woonhuis met bijgebouw en het plaatsen van 
een tijdelijke woonunit (verzonden 30-09-2021) Rechts-
middel: bezwaar

-  Bloemenbuurt (Goudsbloemstraat/Lobeliastraat) te 
Didam, het vellen van 9 bomen. (datum 29-9-2021) Her-
plantplicht van 137 bomen. Rechtsmiddel: bezwaar

 Openbare Werken 
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van Don Rualaan 
89 te ‘s-Heerenberg.

-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 
met kentekenaanduiding, ter hoogte van Windstraat 5 
te Didam.

Verkeersbesluit afsluiting Oude Eltenseweg te 
Zeddam:
-  Het afsluiten van de Oude Eltenseweg op het wegvak 

tussen de Beekseweg (N335) en de Bovendorpsstraat, 
ter hoogte van de kruising met de Beekseweg door mid-
del van een slagboom.

-  Het plaatsen van verkeersteken L08 op de Oude Elten-
seweg ten zuiden van de kruising met de Bovendorps-
straat. 

Alle genoemde verkeersborden zijn conform bijlage 1, van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Inzage en informatie: 05-10-2021 tot en met 16-11-2021. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.
Rechtsmiddel: Bezwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement :  Circus Bolalou, Circusvoorstellingen
Datum :  8 oktober 2021 van 14.00 tot 22.00 uur
  9 oktober 2021 van 14.00 tot 22.00 uur
   10 oktober 2021 van 11.00 tot 19.00 uur
Locatie :   Terrein achter parkeerplaats hotel ’t 

Heuveltje, St. Jansgildestraat 27 Beek
Verzonden :  27-09-2021
Rechtsmiddel  :  bezwaar

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


