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Centrum Didam volop in ontwikkeling
ER KOMEN TWEE NIEUWE SUPERMARKTEN EN 52 WONINGEN

Een mooie mijlpaal voor de ontwikke-
ling van het centrum van Didam. On-
langs is het bestemmingsplan ‘Didam, 
herontwikkeling Schoolstraat eo’ vast-
gesteld. In de omgeving van de oude 
gemeentehuislocatie worden twee su-
permarkten, en maar liefst 52 wonin-
gen gerealiseerd. 

Het Lieve Vrouweplein, rondom de Maria- 
kerk, de Spoorstraat en het Oranje-Erf 
zijn in de afgelopen jaren al helemaal 
vernieuwd. Met de ontwikkeling van het 
gebied rondom het oude gemeentehuis 
wordt Didam centrum nóg aantrekkelijker 
voor winkelend publiek, groener én mooier. 

De huidige Coop-supermarkt wordt ver-
plaatst naar de locatie van het oude ge-
meentehuis. Hiervoor wordt een groot 
deel van het voormalige gemeentehuis 
gesloopt, alleen het monumentale oude 
raadhuis - gelegen aan de Raadhuisstraat -  
blijft overeind. Op de locatie van het voor-

malige gemeentehuis wordt een nieuwe 
Coop-supermarkt gerealiseerd met daar-
boven 16 appartementen. 

Op de locatie van de huidige Coop zal een 
nieuwe Aldi-supermarkt worden gereali-
seerd, in combinatie met 21 appartemen-
ten op de verdieping. Door de gebouwen 
van de huidige bibliotheek en het post-
kantoor te slopen, komt er ruimte voor de 
aanleg van een grote gezamenlijke par-
keerplaats. Op de locatie van de brand-
weerkazerne en voormalige gemeentewerf 
komen maximaal 15 grondgebonden wo-
ningen. 

En nu?
Indien er beroep tegen het bestemmings-
plan wordt ingesteld dan zal de Raad 
van State hier een uitspraak over moeten 
doen. Als het bestemmingsplan onherroe-
pelijk is vastgesteld dan zullen de eerste 
sloopwerkzaamheden naar verwachting in 
2023 starten.

Gezocht: wandelinitiatieven in 
Montferland
De omgeving van Montferland nodigt 
uit tot wandelen. Wandelen is goed 
voor de lichamelijke én mentale ge-
zondheid. In Montferland zijn er heel 
veel verschillende soorten wandelini-
tiatieven. Verenigingen, ondernemers, 
vriendengroepen en evenementen 
verzorgen een groot en divers wandel- 
aanbod. Er is echter nog geen goed 
beeld van alle wandelinitiatieven. De 
GGD Noord- en Oost-Gelderland en de 
gemeente Montferland gaan daarom 
aan de slag met een inventarisatie van 
zoveel mogelijk wandelinitiatieven.

Ben jij een organisator van (of een deelne-
mer aan) een Montferlands wandeliniti-
atief? Dan maken wij graag verder kennis 
met dit initiatief. Wij ontvangen graag 
meer informatie over het wandelaanbod 
via een kort inventarisatieformulier. Ga 
snel naar www.montferland.info/wande-
len om deze inventarisatie in te vullen. Het 
invullen van het formulier is mogelijk tot en 
met woensdag 8 december en duurt onge-
veer vijf minuten.

Deze inventarisatie is onderdeel van het 
project ‘De pas er in’. Met dit project wil 
de gemeente Montferland in samenwer-
king met de andere West-Achterhoekse 
gemeenten en GGD Noord- en Oost-Gel-
derland inwoners stimuleren om vaker te 
gaan wandelen. In de komende vier jaar 
zetten zij daarbij in op het versterken van 
bestaande wandelinitiatieven en om in-
woners te verleiden om meer te gaan wan-
delen. 

Een belangrijk onderdeel van ‘De pas er in’ 
is onderzoek. In elke gemeente komt er een 
leernetwerk om onderzoek te doen naar de 
effecten van wandelen en naar het verster-
ken van de wandelinitiatieven. De eerste 
stap van het onderzoek is het inzichtelijk 
krijgen van bestaande wandelinitiatieven.

Voor meer informatie over ‘De pas er in’ 
neem contact op met Dennis Weijers, 
beleidsmedewerker gezonde leefstijl: 
d.weijers@montferland.info of 
06-13341293.

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen (BRP: de 
officiële benaming voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie) zijn persoonsge-
gevens opgenomen van iedereen die in de 
gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen 
om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventueel hu-
welijk of geregistreerd partnerschap, natio-
naliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens 
worden veelal automatisch verstrekt aan 
overheidsinstanties voor publiekrechtelijke 
doeleinden. En ook aan enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen zoals pensi-
oenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is 
voor de uitvoering van hun wettelijke taken. 
Dit is verplicht voorgeschreven. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken bepaalt welke in-
formatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Verstrekkingsbeperking (geheimhou-
ding) van persoonsgegevens aan derden
In enkele gevallen kunnen ook anderen 
vragen om uw gegevens. Voor sommige 
verstrekkingen kunt u om verstrekkings-
beperking (geheimhouding) van uw per-
soonsgegevens verzoeken. 

Het gaat dan om verstrekkingen aan 
derden vanwege wettelijke bepalingen 
(bijvoorbeeld een advocaat die een dag-
vaarding aan uw adres wil uitbrengen) en 
om verstrekkingen aan door de gemeente 
aangewezen derden (instellingen en or-
ganisaties die werkzaamheden uitvoeren 
met een maatschappelijk belang dat sa-
menvalt met een gemeentebelang).
 

Hoe dien ik een verzoek om verstrek-
kingsbeperking (geheimhouding) in?
Er zijn speciale formulieren beschikbaar. 
Het verzoek kan zowel digitaal als per-
soonlijk aan de balie (op afspraak) wor-
den ingediend. Wij kunnen de aanvraag 
alleen in behandeling nemen als u zich 
kunt legitimeren. Nadat de gemeente uw 
verzoek heeft verwerkt ontvangt u een 
bevestiging.
 
Wilt u weten aan wie uw gegevens zijn 
verstrekt?
Dan kunt u schriftelijk een overzicht op-
vragen bij de gemeente. Hiervoor moet 
u zich legitimeren. Binnen 4 weken krijgt 
u dat overzicht dan (kosteloos) thuisge-
stuurd.

 Zijn uw gegevens juist?
Het is natuurlijk van groot belang dat uw 
gegevens juist en actueel zijn. U kunt dit 
controleren via Mijn Overheid en/of bij 
twijfel contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Mont-
ferland via het telefoonnummer (0316) 
291391.
 
Brochure BRP
Over uw rechten en plichten in het kader 
van de BRP is een brochure beschikbaar.
Deze is verkrijgbaar bij de balie van de af-
deling Publiekszaken of te downloaden 
via: https://www.rvig.nl/documenten/
brochures/2021/02/11/brochure-ba-
sisregistratie-personen-voor-de-over-
heid-en-voor-jou



Montferland

Heb je vragen over de 
digitale overheid?

    
    
    Je kunt steeds meer  
    regelen via internet.  
    Ook contact met de   
    overheid gaat vaak   
    digitaal. Veel mensen  
    vinden dit lastig.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die 
hulp nodig heeft?  
Bibliotheek Montferland helpt je verder. 
 
• Didam:  

elke dinsdag van 10:00 - 12:00 uur 
elke donderdag van 14:00 - 16:00 uur

• ‘s-Heerenberg:  
elke donderdag van 14:00-16:00 uur

• of bel voor een afspraak:  
0316-221184

Wandelaars Nationale Diabetes Challenge 
finishen met Rondje Nevelhorst 

Vijfentwintig inwoners uit Didam en 
omgeving liepen dit jaar mee met de 
Nationale Diabetes Challenge 2021. Zij 
sloten deze wandelchallenge onlangs 
af met een Rondje Nevelhorst. In de pe-
riode mei tot en met september gingen 
ze de uitdaging aan om wekelijks drie 
keer per week te wandelen. Van weinig 
stappen naar steeds meer stappen. 
Ook na de afsluiting van de Challenge 
blijft de groep doorlopen.

Eigenlijk stond er als afsluiting een grotere 
regionale finale van alle Liemerse locaties 
in Zevenaar gepland. Het was de bedoeling 
dat Bas van de Goor, oud top-volleyballer 
en zelf voormalig diabetes patiënt en ini-
tiatiefnemer van de Nationale Diabetes 
Challenge, het startschot voor de finale 
gaf. 

Na de nieuwe coronamaatregelen kon de 
organisatie niet anders dan de regionale 
finale op het laatste moment alsnog an-
nuleren. De deelnemers aan de challenge 
in Montferland besloten in hun Whatsapp 
groep om er als alternatief een kleine fina-
le van te maken rondom De Nevelhorst. Zo 
was er alsnog een alternatieve afsluiting. 
De Nationale Diabetes Challenge in Mont-
ferland is mede mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van het Gezondheidscen-
trum Didam, Sportcentrum Aerofitt, Coop 
Didam en de gemeente Montferland. Deze 
organisaties dragen met hun ondersteu-
ning zo bij aan meer beweging en gezond-
heid in Montferland. 

Fitter en energieker 
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) 
is een jaarlijks wandelevenement met in-
middels duizenden deelnemers. Zoals de 
naam mogelijk doet vermoeden is de chal-
lenge niet alleen voor mensen met diabe-
tes, maar iedereen mag meelopen. Twintig 
weken wandelen deelnemers in een groep 
in de buurt. Ze wandelen samen met hun 
sportcoach, welzijnscoach of zorgverlener. 
Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich na 
afloop van de challenge fitter en energie-
ker voelen, in gewicht afvallen en minder 
medicatie nodig hebben. Als afsluiting is 
er een landelijke finaledag. Hier komen alle 
wandelgroepen uit heel Nederland samen. 
Echter door corona is deze landelijke fina-
ledag al twee keer geannuleerd. De finale-
dag voor 2022 is in de buurt, namelijk in het 
Gelredome. 

Ook meewandelen?
In mei 2022 gaat er weer een nieuwe edi-
tie van de Nationale Diabetes Challenge 
van start. In het nieuwe jaar start de aan-
melding voor deze editie. In de tussentijd 
wandelt de huidige groep samen de winter 
door. Geïnteresseerden om mee te wan-
delen zijn van harte welkom om in deze 
groep aan te sluiten. De groep wandelt elke 
maandagavond om 19.00 uur vanaf het 
Gezondheidscentrum Didam (Panhuis 52). 
Deelname is gratis. Voor aanmelden en/of 
meer informatie, neem contact op met de 
balie van het Gezondheidscentrum Didam: 
0316-224159.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Ettemastraat 21 te Zeddam, 7038 CN; het opslaan van 

roerende zaken (ontvangen 15-11-2021) 
-  Hengelderweg 6b te Didam, 6942 NC; het oprichten van 

een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 11-11-2021)
-  Lageweg 6 te Braamt, 7047 CA; het isoleren van het dak 

(ontvangen 15-11-2021) 
-  Marsweg 15 te Didam, 6941 BG; het verbouwen van de 

woning (ontvangen 17-11-2021)
-  Singel 2 te Didam, 6942 MC; het realiseren van een 

kapsalon aan huis (ontvangen 16-11-2021)
-  Wilhelminastraat 45 te Didam, 6942 BJ; het verbouwen 

van de woning (ontvangen 11-11-2021)
-  Zeddamseweg 5 te Braamt, 7047 CW; het realiseren van 

een bijgebouw en vrijstaande overkapping bij de molen 
(ontvangen 16-11-2021)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Ganzepeppel 83 te ’s-Heerenberg, 7041 HH; het verwij-

deren van asbest (verzonden 16-11-2021)
-  Langestraat 28 te Braamt, 7047 CH; het verwijderen van 

asbest (verzonden 15-11-2021)
-  Maalstoel 3 te Didam, 6942 ZP; het verwijderen van as-

best (verzonden 17-11-2021)
-  Marsweg 3 te Didam, 6941 BG; het verwijderen van as-

best uit een middenspanningsruimte (verzonden 16-11-
2021)

-  Pastoor van Sonsbeeckstraat 18 te Stokkum, 7039 AJ; 
het verwijderen van asbest (verzonden 17-11-2021)

-  Schapenweg 40 te Zeddam, 7038 BV; het slopen van 

een schuur (verzonden 16-11-2021)
-  Stadsplein 8 en 9 te ’s-Heerenberg, 7041 JB; het verwij-

deren van asbest (verzonden 16-11-2021)
-  Wehlseweg 8 te Kilder, 7035 CG; het slopen van een 

schuur en verwijderen van asbest (verzonden 15-11-2021)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Greffelkampseweg 48 te Didam, 6941 RL; het aanbren-

gen van dakkapellen op de berging (verzonden 15-11-
2021) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote Huilakker 3 te Didam, 6942 RC; het bouwen van 
een bijgebouw (verzonden 17-11-2021) Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Roede 2 te Didam, 6942 LC; het realiseren van een da-

kopbouw (verzonden 11-11-2021) Rechtsmiddel: bezwaar
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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.

Verleende omgevingsvergunning
-  Bovensteenakkers 12 te ’s-Heerenberg, 7041 CC; het ver-

groten van de woning (verzonden 17-11-2021) Rechts-
middel: bezwaar

-  Oude Doetinchemseweg 53 te ’s-Heerenberg, 7041 DB; 
het oprichten van een vrijstaande woning (verzonden 
16-11-2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Pastoor van Sonsbeeckstr 4 te Stokkum, 7039 AJ; het 
ontwikkelen van landbouwgrond naar een terrein met 
fruitbomen, vogelbosjes en grassen (verzonden 11-11-
2021). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Veenseweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 VR; het verbouwen 
van de woning (verzonden 16-11-2021). Rechtsmiddel: 
bezwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het be-
paalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer be-
kend dat de volgende melding is ingediend op grond van:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor Transportweg 3 te ‘s-Heerenberg.

De melding is voor het plaatsen van een Aardgas Aflever-
station 400m³/h (milieu).

En:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor Zuider Markweg 15 in Beek.
De melding is voor de wijziging van het veebestand (mi-
lieu).

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inza-
ge ligt de volgende beschikking op de aanvraag van:

de Klakert 1 te Azewijn 7045 AN, voor het aanpassen van 
een bestaande varkenshouderij (milieu).

Gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking 
zijn geen zienswijzen ingekomen.

De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde 
vergunning (verzonden 17-11-2021).

Rechtsmiddel: 
Beroep: bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem
of
Voorlopige voorziening: bij de Rechtbank Gelderland, De 
voorzieningenrechter, locatie Arnhem,
Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM

Digitaal indienen kan ook via www.rechtspraak.nl
Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na pu-
blicatie

 APV / Bijzondere wetten
Verlening alcoholwetvergunning 
Naam   : Stichting Kultuurhuus Heitkamp 
Adres  : Oudste Poortstraat 2 te ‘s-Heerenberg
Verzonden   : 17-11-2021
Rechtsmiddel  : bezwaar
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