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Diamant in Stokkum 
Afgelopen week vierde het echtpaar Jansen – Lukkassen, woonachtig in Stokkum, 
hun 60-jarig huwelijksjubileum en toog burgemeester Harry de Vries voor de twee-
de keer in een week af naar Stokkum. De eerste keer was om de kermis in Stokkum 
te openen en de tweede keer, om mede namens het gemeentebestuur van Mont-
ferland, het Diamanten echtpaar te feliciteren. Het werd een gezellig koffie-uurtje 
onder het genot van een heerlijke, door de bruid zelf gebakken, taart!

De bruidegom woont al zijn hele leven 
in Stokkum en de bruid is afkomstig ‘uut 
Diem’ maar is voor haar grote liefde graag 
‘de bult’ overgekomen. Samen runden zij in 
hun arbeidzame leven hun eigen boerderij 
met varkens en melkkoeien. 

Trots is het echtpaar op hun drie kinderen 
en vier kleinzonen. Nog altijd wonen zij 
zelfstandig, vullen elkaar prima aan en be-
hoeven verder, ondanks hun hoge leeftijd, 
nog geen hulp.

Hobby’s waren en zijn er voldoende: va-
kanties samen met wijlen pastoor Nollen, 
fietsen, op de tractor de wagen van de ere-
leden van de schutterij vervoeren, bakken 
en wekken voor velen en natuurlijk niet te 
vergeten; voetbal kijken! Wat ook zeker 
niet vergeten mag worden is de liefde van 
de bruidegom voor zijn paard Cindy waar 
hij nog altijd de dagelijkse zorg voor heeft. 

Het geheim van een gelukkig huwelijk? 
“Natuurlijk geven en nemen maar ook el-
kaar scherp houden!”

Boeiend programma voor jong en oud bij de SRV-wagen in de gemeente Montferland 
op 2 en 3 november 
Dit najaar rijdt een SRV-wagen van Gelders Genootschap door de Achterhoek, 
heeft u ‘m al zien rijden? Deze wagen verbindt de elf deelnemende gemeenten van 
het project ‘Een nieuwe tijd en Wederopbouw in de Achterhoek’ aan elkaar. 

Gemeenten gaan met inwoners in gesprek 
over duurzaamheid, circulariteit, weder-
opbouw en groen in de wijk. Iedereen is 
welkom om te komen kijken. Op dinsdag 2 
november van 10.30 tot 15.30 uur staat de 
SRV-wagen voor de Mariakerk in Didam. Op 
woensdag 3 november van 10.30 tot 15.30 
uur staat de SRV-wagen op het stadsplein 
in ’s-Heerenberg. 

Stap in het verleden en de toekomst
In de SRV-wagen is van alles te zien, te 
beluisteren en te beleven over de Achter-
hoekse wederopbouw. Verder is er een es-
caperoom rond het thema duurzaamheid 
ingericht. Met vragen en proefjes leren be-
zoekers meer over het verduurzamen van 
onze leefomgeving.

In gesprek met onze energiecoaches
Er zijn energiecoaches vanuit Agem ener-
gieloket aanwezig om inwoners te advi-
seren over energiebesparing. Vaak is er in 
uw huidige situatie al veel ruimte om te 
besparen. Dat hoeven niet persé grote in-
vesteringen of verbouwingen te zijn, maar 
juist ook simpele aanpassingen in het da-
gelijks leven. Onze energiecoaches helpen 
u op weg. 

Elektrisch rijden, o.a. samen met 
wethouder Oscar van Leeuwen
Op beide dagen staat er een elektrische 
dienstauto van de gemeente Montferland 
klaar waar u (samen met een ervaren bijrij-
der) een proefritje in kunt maken. Woens-
dagochtend 3 november is wethouder 
Oscar van Leeuwen (zelf ervaren E-rijder) 
aanwezig als bijrijder. 

Samen werken aan het klimaat
Onder de vlag ‘Montferland weet van wa-
ter’ werken de gemeente Montferland en 
Waterschap Rijn en IJssel nauw samen 
op het gebied van klimaat. Zij gaan beide 
dagen met inwoners in gesprek over het 
belang van groene tuinen en het afkoppe-
len van regenwater. Zij laten inwoners zien 
welke invloed groen op een wijk heeft en 
hoe we samen aan de slag kunnen om wa-
teroverlast op straat te verminderen. 

Bloembollen voor meer bijen en 
vlinders
Door bloembollen te poten in de herfst, 
neem je een voorsprong op de lente en kun 
je al vroeg in het voorjaar genieten van een 
groene en bloeiende tuin. ’Montferland 
weet van water’ deelt aan iedere bezoeker 
bloembollen uit en hoopt zo op een kleur-

rijk Montferland in de lente. Kom op tijd, 
want op=op.

Totaal programma
Meer informatie over het project ‘Een 
nieuwe tijd’ en het programma van de ge-
meente Montferland staat op de website 
https://nieuwetijdachterhoek.nl/



Preventietips ter voorkoming van 
fietsendiefstal
Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om met een gerust hart 
bijv. uw fiets ergens neer te zetten of achter uw huis te parkeren. Helaas is dat niet 
altijd het geval en kunnen dieven er met uw kostbare spullen vandoor gaan. He-
laas neemt de laatste tijd fietsendiefstal weer toe. U vraagt zich wellicht af wat 
u zelf zou kunnen doen om fietsdiefstallen te voorkomen. Hieronder geven wij u 
graag meerdere tips (niet uitputtend) hoe u kunt proberen te voorkomen dat u 
zelf slachtoffer wordt van fietsdiefstal.

Preventietips ter voorkoming van 
fietsendiefstal
•  Gebruik altijd een goedgekeurd slot om 

uw fiets op slot te zetten, óók achter uw 
woning of in de garage/tuinschuur;

•  Eén slot is niet genoeg. Fietsendieven 
zijn vaak gespecialiseerd in één soort 
slot. U maakt het de dief extra moeilijk 
door twee sloten te gebruiken;

•  Maak uw fiets altijd vast aan de ‘vas-
te wereld’, bijvoorbeeld een fietsenrek, 
paal of hek en bevestig altijd het voor-
wiel met een slot aan het frame; 

•  Zorg dat het slot niet op de grond hangt 
en niet te ruim is bevestigd; 

•  Is er misschien een bewaakte fietsen-
stalling in de buurt? Stal daar uw fiets; 

•  Ook een stallingsplek in het zicht van 
woningen of waar mensen staan te 
wachten, zoals bijv. een bushalte, is een 
prima plaats. Dieven worden liever niet 
bekeken; 

•  Heeft u een elektrische fiets? Neem dan 
de ‘computer’ (en als het kan de accu) 
altijd van uw fiets en neem deze mee, 
ook als u thuis bent. Haal de ‘computer’ 
(en als het kan de accu) van uw fiets en 
berg deze apart van uw fiets op (bij voor-
keur in huis);

•  Noteer alle kenmerken van uw fiets 
(merk, kleur, framenummer, chipnum-

mer, slot- en sleutelnummer);
•  Is uw fiets gestolen, doe altijd aangifte. 

De politie registreert uw fiets dan als ge-
stolen. 

•  Zelf kunt u op diverse internetsites kij-
ken of uw fiets te koop wordt aangebo-
den. Treft u uw fiets ergens aan, bel dan 
de politie;

•  Mocht u uw gestolen fiets terugvinden, 
vergeet dit dan niet te melden bij de 
politie. Uw fiets staat immers nog als 
gestolen geregistreerd, dus bestaat de 
kans dat u wordt aangehouden;

•  Mocht uw fiets door de politie worden 
aangetroffen (ook via internet), dan ne-
men zij contact met u op.

Vaccineren zonder afspraak in ’s-Heerenberg
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om je te laten vaccineren tegen corona? 
Vandaag (dinsdag 19 oktober) is het weer mogelijk om van 11.00 tot 19.30 uur een 
vaccinatie te halen zonder afspraak. Dit moment is zowel voor de 1e als de 2e prik. 
Ook een 3e prik is mogelijk, maar alleen op vertoon van een uitnodigingsbrief van 
een medisch specialist.

Locatie: Laco Sportcentrum, Oude Doetin-
chemseweg 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 bij 18 jaar en ouder. Als je jonger bent 
dan 18 jaar, dan vindt de 2e prik minimaal 3 
weken na de 1e prik plaats. 

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

Sportactiviteit uitgelicht

Maak kennis met Nordic Walking in ’s-Heerenberg
Op dinsdag 26 oktober organiseert Laco Sportcentrum Montferland voor alle 
50-plussers een training om laagdrempelig en vrijblijvend kennis te maken met 
Nordic Walking. Nordic Walking lijkt op gewoon wandelen. Echter gebruik je niet 
alleen de benen, maar ook de armen, rug en schouders. Hierdoor zorgt deze bewe-
gingsactiviteit voor een betere lichaamshouding en is het ideaal om de conditie te 
verbeteren. 

Bij Nordic Walking gebruikt u bijna alle spie-
ren in het lichaam: het is een zogenaamde 
total body workout. Bij elke stap gebruik 
u twee stokken (poles). Door het gebruik 
van de poles zijn de stappen krachtiger en 
loopt u sneller, tot wel 8 kilometer per uur. 
Dat is twee keer zo snel als normaal wan-
delen. Ook zorgen de poles voor een lichte-
re belasting van uw gewrichten.

Begeleiding door een ervaren buurt-
sportcoach
Nordic Walking is niet zomaar wandelen 
met stokken. Het gebruik van een juiste 
techniek is bij Nordic Walking belangrijk. 
Door het gebruik van een juiste techniek 
is het mogelijk om een zo mogelijk rende-
ment uit de inspanning te halen, maar het 
voorkomt ook nog eens blessures. 
Tijdens de kennismakingstraining helpt 
een ervaren buurtsportcoach u met het 
onder de knie krijgen van de juiste techniek. 

De training start om 13.00 uur vanaf Laco 
Sportcentrum Montferland in ’s-Heeren-
berg en duurt ongeveer 75 minuten. Naast 
sportief bezig zijn, is gezelligheid een min-
stens net zo belangrijk onderdeel van de 
training. Zo is er voor de liefhebbers na af-
loop de mogelijkheid om samen een kopje 
koffie te drinken. Voor deze training hoeft 
u geen ervaring te hebben met Nordic Wal-
king. U dient wel een half uur achter elkaar 
te kunnen wandelen zonder (bewegings)
klachten. Deelname aan deze clinic is 
gratis. Als u geen Nordic Walking stokken 
heeft, dan is het mogelijk om deze te lenen.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u meedoen met deze kennismakings-
training met Nordic Walking of wilt u eerst 
meer informatie? Neemt u dan contact op 
met Koen Rissewijck door te bellen naar 
0314-661660 of stuur een e-mail naar 
k.rissewijck@laco.eu en vermeld daarin bij 

aanmelden uw naam, telefoonnummer en 
e-mailadres. Er is plaats voor maximaal 25 

deelnemers en daarbij geldt vol is vol. Dus 
meld u snel aan!

Sociale Raad Montferland
De Sociale Raad Montferland is een adviesorgaan voor het college van B&W 
van de gemeente Montferland over onderwerpen binnen het sociaal domein. 
De Sociale Raad vergadert 10 keer per jaar.

Voor de vergadering van oktober 2021 staat onder andere het volgende onderwerp 
geagendeerd.
• Thema wonen en zorg

De vergaderingen van de Sociale Raad Montferland zijn niet openbaar. Meer informa-
tie over de Sociale Raad Montferland kunt u vinden op de website van de gemeente 
Montferland: www.montferland.info.



Cursus voor Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen of verslavings-
problematiek (KOPP/KOV)
Op woensdag 10 november starten GGNet en Iris in de Buurt met een KOPP doe- 
en praatgroep (8-12 jaar) en deze zal plaatsvinden in Didam bij Stichting Welcom. 
De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur en bestaat 
uit zes wekelijkse bijeenkomsten. In de KOPP-groep wordt op begrijpelijke wijze 
aandacht besteed aan thema’s als: ziekte van de ouder, gevoelens, geheimen, op-
komen voor jezelf, enzovoort. In de groep wordt van alles gedaan, zoals: tekenen, 
schilderen, spelen en praten. Ouders worden bij de cursus betrokken door een ou-
deravond. Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats. 

Kinderen van ouders met psychiatrische of 
verslavingsproblemen begrijpen vaak niet 
wat er met hun ouder(s) aan de hand is. 
Hierdoor kunnen ze met hun gevoelens in 
de knoop komen te zitten, wat zich ook in 
lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn 
of hoofdpijn, kan uiten. Sommige kinderen 
gaan zichzelf de schuld geven, of proberen 
al op jonge leeftijd zorgen of taken in het 

huishouden over te nemen. Veel kinderen 
en jongeren denken hierbij de enige te zijn 
met zo’n bijzondere vader of moeder. 
Er zijn geen kosten aan de cursus verbon-
den. Aanmelden kan vanaf nu. 
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met: het secreta-
riaat van GGNet preventie; Telefoon: (088) 
933 11 80 of E-mail: preventie@ggnet.nl
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VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF ZIENSWIJZE 
INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekend-
making genoemde stukken inzien? Wij adviseren 
u eerst telefonisch contact met ons op te nemen 
en een afspraak 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 indiening 
van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op 
de dag nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak de ver-
zenddatum). Het bezwaarschrift moet voorzien 
zijn van: de handtekening en naam van de indie-
ner, de datum, een omschrijving van het aange-
vochten besluit en de gronden 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 
bezwaar- en beroepschrift in behandeling is. 
Voor sommige zaken duurt die weg te lang, ge-

let 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 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 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.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Immenhorst te ’s-Heerenberg, 7041 KE; het oprichten 

van een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 08-10-
2021)

-  Heeckerenhof te Didam, kad.gem. Didam. sectie K nr. 
6351, 6942; het bouwen van een vrijstaande woning 
(ontvangen 11-10-2021)

-  Hengelderweg 6 te Didam, 6942 NC; het plaatsen van 
dakkapellen (ontvangen 14-10-2021)

-  Julianaboom 1 te Kilder, 7035 CX; het realiseren van een 
woning (ontvangen 13-10-2021)

-  Kerkweg 11 te Zeddam, 7038 CE; het verbouwen van een 
garage tot volwaardige woning (ontvangen 08-10-2021)

-  St.Isidorusstraat 6 te Stokkum, 7039 CW; het kappen 
van de kastanjeboom (ontvangen 08-10-2021)

-  Prinses Beatrixstraat 39 A te Didam, 6942 JJ; het plaat-
sen van een dakkapel (ontvangen 07-10-2021)

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
-  Bodenclauwstraat 1 te Didam, 6942 VH; het verwijderen 

van asbest (verzonden 13-10-2021)
-  de Plataan 111 te Didam, 6942 TX; het verwijderen van 

asbest (verzonden 14-10-2021)
-  de Wilg 23 te Didam, 6941 XT; het verwijderen van as-

best (verzonden 12-10-2021)

-  Dr. Hoegenstraat 2 te Azewijn, 7045 AP; het verwijderen 
van asbest (verzonden 13-10-2021)

-  Maalstoel 14 te Didam, 6942 ZP; het verwijderen van as-
best (verzonden 11-10-2021)

-  Parallelweg 9 te Didam, 6942 EJ; het verwijderen van as-
best (verzonden 12-10-2021)

-  Willibrordusweg 52, 54 en 56 te Didam, 6942 EP; het 
saneren van asbesthoudende toepassingen (verzonden 
14-10-2021)

Aanvaarding melding brandveilig gebruik 
-  Lieve Vrouweplein 5 te Didam, 6942 BP; het melden van 

brandveilig gebruik (verzonden 13-10-2021)

Verleende omgevingsvergunning
-  De Harp 10 te ’s-Heerenberg, 7041 SJ; het vergroten van 

de woning d.m.v. een dakopbouw (verzonden 08-10-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Oldegoorweg 6 te Didam, 6942 PC; het verbouwen van 
de woning (verzonden 14-10-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Slink 16  te Azewijn, 7045; het bouwen van een vrijstaan-
de woning (verzonden 12-10-2021). Rechtsmiddel: be-
zwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement:   Investituur van de Nobele orde van de 

Papagay (rondgang)
Datum:  6 november 2021

Locatie:   start rondgang: Hof van Bergh 8 te ’s-Hee-
renberg, centrum ’s-Heerenberg

Route:   ’s-Gravenwal, Kellenstraat, Gasthuisplein, 
Stadswal, Op den Brand, Klinkerstraat, 
Molenstraat

Verzonden:  14 oktober 2021
Rechtsmiddel:  bezwaar

Evenement: Lengelse kermis
Datum:   zaterdag 23 oktober 2021 van 19.00 tot 

24.00 uur, zondag 24 oktober 2021 van 
09.00 tot 21.00 uur, maandag 25 oktober 
2021 van 10.00 tot 20.00 uur, dinsdag 26 
oktober 2021 van 10.00 tot 18.00 uur

Locatie:  Antoniusstraat 14A, 7044 AP Lengel
Afsluiting:   Ten tijde van het evenement zullen de 

volgende wegen worden afgesloten: An-
toniusstraat Lengel tussen de kruisingen 
Oude Kapelstraat/Antoniusstraat en de 
kruising    Antoniusstraat/Landweg

Route:   De volgende route wordt gevolgd op zon-
dag 24 oktober 2021: Antoniusstraat, 
Landweg, Batavenstraat, Rodingsveen, 
Tugerallee, Kornhorst, Lengelseweg, An-
toniusstraat.

Verzonden:  14-10-2021
Rechtsmiddel:  bezwaar


