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College op bezoek bij De Radstake
Vorige week dinsdag ging het college op bezoek bij De Radstake in Heelweg. 
Bij de meeste inwoners staat het bedrijf bekend als uitgaansgelegenheid, maar 
het is veel meer dan dat. De Radstake is van oorsprong een herberg die al in de 
middeleeuwen op kaarten ingetekend stond. Het was een plek waar reizigers 
konden overnachten en waar recht werd gesproken. 
 
Evenementenlocatie
De horecafunctie is dus niet nieuw en 
biedt al jaren tal van mogelijkheden. Van 
bekende uitgaansgelegenheid is het zich 
de afgelopen jaren steeds meer gaan 
ontwikkelen naar een locatie voor allerlei 
evenementen. Die evenementen vinden 
zowel binnen als buiten plaats. Voorbeelden 
hiervan zijn de Oktoberfeesten en het 

Hippisch Festijn Varsseveld. Daarnaast 
heeft De Radstake ingezet op verdere 
ontwikkeling van haar restaurant. 

Toeristisch Overstap Punt
Een belangrijk onderdeel is de toeristische 
sector. Zo is De Radstake een Toeristisch 
Overstap Punt (TOP). Een TOP is een plek 
waar mensen de auto kunnen parkeren en 

vanuit daar met fiets- en wandelpaden 
het gebied kunnen ontdekken. Het is 
dus als het ware het startpunt voor 
een bezoek aan een recreatief gebied, 
zoals bijvoorbeeld De Vennebulten. En 
bij terugkomst dient het terras van De 
Radstake als een ideale horecalocatie 
voor de bezoekers. 

Otwin van Dijk en Janine Kock vatten 
het bezoek gezamenlijk samen: “De 
Radstake, een mooie combinatie van 
toerisme, uitgaan, eten, evenementen 
en jeugdsentiment in een gemoedelijke 
sfeer.”

Burgemeester Otwin van Dijk in 
gesprek met Robert Venderbosch, 

eigenaar van de Radstake. ▶

Minimaregelingen online aanvragen
De minimaregelingen kunt u dit jaar voor het eerst ook online aanvragen. Via de 
website vult u op één formulier uw gegevens in. Door middel van het doorlopen 
van de stappen ziet u meteen op welke regelingen u wel of geen recht heeft.

Voor het aanvragen van minimaregelingen 
zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding 
gemeentelijke belasting en de Meedoenrege-

ling vult u het online formulier eenmalig in. U 
logt in met uw DigiD en doorloopt de stappen. 
Als u alle vragen heeft ingevuld en de 

documenten bijvoegt ziet u direct waar 
u wel of geen recht op heeft. Via uw 
persoonlijke pagina (MijnOIJ) kunt u 
volgen wat er met uw aanvraag gebeurt 
en wanneer u antwoord krijgt. U hoeft 
dus voor alle regelingen maar één keer 
online het formulier  in te vullen. Een 
volgende keer voegt u alleen nieuwe of 
gewijzigde gegevens toe.

Hulp nodig? 
Heeft u vragen over het aanvragen 
van minimaregelingen? Vindt u het 
lastig om het formulier in te vullen 
en is er niemand die u kan helpen? 
Dan kunt u bellen met de gemeente 
(0315) 292 292 of direct een afspraak 
maken met Formulierenhulp. U kunt 
hiervoor contact op nemen met 
Michael Mulder van Formulierenhulp: 
(06) 55 46 41 20. Zij vullen het dan 
samen met u in. Het online formulier 
vindt u via: www.oude-ijsselstreek.nl/
minimaregelingen

◀  Via de website van de gemeente kunt u de 
minimaregelingen ook online aanvragen. 

Gemeente Oude IJsselstreek
Staringstraat 25 Gendringen
Postbus 42, 7080 AA Gendringen
Tel. (0315) 292 292
Website: oude-ijsselstreek.nl
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
WhatsApp: (06) 12 92 71 02

Telefonisch bereikbaar:
Bijzondere Bijstand,
Wmo en Schulden
Ma t/m vr. 08.30 – 12.30 uur.
Overige afdelingen
Ma. t/m do. 08.30 – 17.00 uur.
Vr. 08.30 – 12.30 uur.

Jeugd
Buurtzorg Jong: (06) 30 73 88 34
Ma t/m vr. 09.00 – 17.00 uur
oude-ijsselstreek@bzjong.nl

Welkom op afspraak:
Wij werken op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en 
kunnen wij u beter voorbereid 
helpen. U kunt via de website of 
telefonisch een afspraak maken. 

Het ophalen van uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs en
gehandicaptenparkeerkaart kan
ma van 8.30 tot 20.00 uur en
di t/m do 8.30 tot 17.00 uur
en vr. van 8.30 – 12.30 uur.
U hoeft geen afspraak te maken.

Maandagavond (ook zonder 
afspraak) alleen voor een aantal 
Burgerzakenproducten van 
17.30 – 20.00 uur geopend. 
Meer info op onze website.

Tip: een afspraak voorkomt 
wachten!

Meldpunt Openbare Ruimte
Zwerfvuil, niet geleegde 
containers, een losse stoeptegel, 
rioolklachten of ongediertelast: 
meld ze bij de gemeente via het 
meldpunt op oude-ijsselstreek.nl 
of via (0315) 292 292.

Melding calamiteiten
buiten kantoortijd
Uitsluitend bij SPOED op gebied
van wegen, riolering, gladheid en
storm: (06) 10 93 28 92

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://oude-ijsselstreek.nl
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Activiteiten in het kader 
van 75 Jaar vrijheid

In 2020 herdenken we de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid. In de 
gemeente worden activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de 
gebeurtenissen van toen. De activiteiten in maart staan hieronder 
vermeld.

29 maart: Startmanifestatie Grenszland 
Openingsfestiviteit van ’75 jaar vrijheid’ in de Heelweg in Dinxperlo, waar de 
gehele regio Achterhoek/Liemers haar programma presenteert bij een 
gezamenlijke Duits/Nederlandse brunch. Dit is het officiële startschot van 
het regionale programma.

Aanvang: 11.00 uur met (gratis) brunch tot 13.00 uur. Ook zijn er optredens 
tot 16.00 uur. Na 16.00 uur zijn er tot circa 23.00 uur diverse foodtrucks en 
optredens o.a. Boh Foi Toch. Iedereen is welkom.

29 maart: Viering 75 Jaar Vrijheid Varsselder – 
Veldhunten 
Viering met uiteenlopende activiteiten zoals expositie, wandelroute, ontbijt  
en concert. Georganiseerd door: 4 mei Comité Varsselder – Veldhunten. 
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php

30 maart: Grensoverschrijdend herdenken en vieren 
Feestelijke bijeenkomst voor inwoners uit Netterden en Emmerich om 
samen stil te staan bij het verleden, maar vooral om samen vooruit te kijken 
en vieren dat we in vrijheid leven. Georganiseerd door: Vereniging 
Leefbaarheid Netterden. www.vlnnetterden.nl

Verjagen roeken
Direct aanwonenden van het Kraaienbos in Silvolde (bij De Schuylen-
burgh), Kernspark Gendringen en Oversluis Ulft ondervinden overmatige 
overlast van roeken. Daarom worden ook dit jaar de roeken op die 
plekken verjaagd met alarmpistolen en laserlicht.

Aanstaande maandag start het 
verjagen. Dit duurt totdat de eerste 
roeken gaan broeden en de eerste 
eieren in de nesten liggen. De 
verwachting is dat dit in mei is, een 
exacte datum is niet te noemen.

Afgelopen jaren is veel succes geboekt 
met de inzet van het laserlicht. Ook 

dit jaar wordt deze methode, naast 
de inzet van het alarmpistool, weer 
ingezet. Voor omwonenden betekent 
dit dat zij minder geluidsoverlast van 
het verjagen ervaren.

Geen ontheffing voor andere locaties
De kans dat roeken op een andere 
locatie weer gaan broeden is mogelijk, 

zeker in het zelfde broedseizoen. De 
gemeente heeft toestemming (een 
ontheffing) om op de genoemde 
locaties de verjaagactiviteiten uit te 
voeren en mag geen verjaagacties op 
andere plekken verrichten. Eigenaren 
die zelf een ontheffing hebben 
gekregen, mogen dat wel.

Laat geen voedselresten of 
hondenpoep achter
Roeken zijn vooral insecteneters. 
Daarnaast halen zij ook voedsel uit 
weggegooid eten en dierlijke uitwerp-

selen, zoals hondenpoep. U kunt zelf 
ook bijdragen aan het verminderen van 
de overlast door roeken, door ervoor te 
zorgen dat voedselhoudend afval voor 
roeken, en daarmee ook voor andere 
dieren, onbereikbaar is. 

Informatie
Roept het verjagen van de roeken 
vragen bij u op? Dan kunt u via 
onze website een melding doen: 
www.oude-ijsselstreek.nl/melden of 
contact opnemen met Kristian Ebbers 
via (0315) 292 292.

Verzoek om kerststukjes van graven te halen
Veel mensen hebben kerststukjes op 
graven op begraaf- en gedenkpark 
Rentinkkamp in Varsseveld gezet. 
Een aantal van deze stukjes ligt er 
nog. Wij verzoeken u deze van de 
graven te halen. Vanaf 1 maart worden 

de achtergebleven kerst stukjes 
weggehaald. Van stukjes die na deze 
datum nog op de graven staan wordt 
aangenomen dat nabestaanden er 
geen belang meer aan hechten.

Voorbeeld voor  
andere vrouwen
Sportvrouw van het Jaar word je 
niet zomaar. Dat dacht ik nog toen 
de nominatie vorig jaar begon. 
Ik had twee maanden voor de 
Sportverkiezing Oude IJsselstreek 
mijn pro-card behaald. Tijdens 
die wedstrijd won ik alles wat er 
te winnen viel: ik won mijn eigen 
klasse (bodyfitness) en ook nog 
eens de overall-titel! Ik was de 
eerste dame die zichzelf officieel 
professioneel atleet mag noemen. 
Dit was dan ook mijn ticket om deel 
te mogen nemen aan professionele 
wedstrijden in Amerika. 

Zonder dat ik eigenlijk wist van de 
nominatie, hadden verschillende 
mensen mij al opgegeven voor de 
Sportverkiezing. En zo ging het 
balletje natuurlijk rollen. De hele 
achterban van mijn sportschool 
ging stemmen, maar ook veel 
mensen die ik ken via social media.

Tot aan het moment van de 
uitreiking bleef het mega spannend, 

want wie zou er gaan winnen? 
De sporten waren zo ontzettend 
divers. Toen mijn naam op het doek 
verscheen dacht ik ineens WOOOW! Ik 
heb gewonnen! 

De titel ‘Sportvrouw van het Jaar’ 
zie ik als de kers op de taart. 
Een enorme waardering voor de 
prestaties die je als sporter hebt 
geleverd. Deze titel geeft je toch net 
dat beetje meer naamsbekendheid 
in de Achterhoek. Dat is handig om 
mijn doel te bereiken. Ik wil namelijk 
zoveel mogelijk dames helpen met 
het creëren van een gezonde en 
actieve leefstijl. Ik wil graag een 
voorbeeld zijn voor andere vrouwen. 
Door de verschillende blogs die ik 
schrijf voor mijn bedrijf ‘Bodify’, 
hoop ik anderen te kunnen inspireren 
en motiveren. Mijn missie is vrouwen 
helpen om de beste versie van 
zichzelf te worden! 

Bernice Sangers

▲ Bernice Sangers,  
Sportvrouw van het Jaar 2018

De gemeente  
op social media

https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php
http://www.vlnnetterden.nl/
http://www.oude-ijsselstreek.nl/
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Sport 
Verkiezing 

2020

Stem op uw favoriete sporter!
Op zaterdag 14 maart vindt de Sport verkiezing Oude IJsselstreek plaats. Die 
avond worden prijzen uitgereikt aan sporters in diverse categorieën. Ook worden 
de sportkampioenen van 2019 gehuldigd en wordt de winnaar van de Sportpro-
motieprijs 2019 bekend gemaakt. 

Nu bent u aan zet en kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete sporter uit 2019. 
De nominatiecommissie heeft per categorie drie kandidaten genomineerd. Er zijn 
vijf categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent en Unieke Sporter 
(sporter met een beperking). U kunt stemmen tot 6 maart 2019. Kijk voor meer 
informatie op: www.sportverkiezing-oij.nl.

Sportman van het jaar 2019

Koen Bouwman – Wielrennen
Koen Bouwman is profwielrenner en rijdt voor Team 
Jumbo-Visma.  Hij won goud op het onderdeel Mixed 
Team Relay bij het EK wielrennen in Alkmaar en goud 
op dit zelfde onderdeel bij het WK wielrennen. 

Thomas Damman – Triatlon
Volbracht de Ironman Triathlon van Hamburg 2019 
(3 km zwemmen, 180 km wielrennen en 42 km 
hardlopen). 

Jael en Ischa Krosse – Voetbal
Deze boegbeelden van de 1e selectie stoppen dit jaar 
na 18 jaar voetbal in Silvolde. De nominatie is voor 
hun hele voetbalcarrière en hun bijdrage aan 
de opmars van Sportclub Silvolde. 
Ze begonnen in de 4e klasse en 
spelen nu in de Hoofdklasse 
KNVB. 

Sportvrouw van het jaar 2019

Dione Housheer – Handbal
Dione is begonnen bij UGHV en komt nu uit in de 

Deense handbalcompetitie voor Nykøbing Falster 
HK. Ze won in 2019 goud met het Nederlands 

damesteam op het WK in Japan. 

Saskia Weinans – Marathon 
Saskia heeft een aantal podiumplekken behaald in 
2019 waaronder brons op het NK halve marathon.

Lonneke Sloetjes – Volleybal
Lonneke komt nu uit in de Italiaanse Serie A bij 

Scandicci. Met de Turkse club Vakifbank won 
ze alles wat er maar te winnen valt: de 

lands titel, de beker, de Champions 
League en het WK voor clubs.

Sporttalent van het jaar 2019 

Bastiënne en Benthe den 
Hartog – Twirl 
Bastiënne en Benthe mogen in 
april opnieuw Nederland vertegenwoor-
digen op het WK twirlen, na vorig jaar acte de 
présence gegeven te hebben op het EK in Italië en het 
WK in Noorwegen in 2018.

Lynn Nijkamp – Turnen 
Lynn werd NK kampioen op de vloer bij de junioren 
eerste divisie. Ze heeft afgelopen jaren al verschil-
lende NK titels behaald. 

Kick Woltering – Survival 
Kick werd 2e op het Open NK survival in de categorie 
JSR 12-14 jaar. Een geweldige prestatie in deze 
zware survival sport.

Sportploeg van het jaar 2019

1e team U.B.C. – badminton
Het eerste team van U.B.C. 

behaalde het kampioenschap in de 3e 
divisie.

Rijvereniging Varsseveld – 6-tal
Behaalde zilver op het Nederlands kampioenschap.

Jeugdteam Tafeltennisvereniging Hercules
Het jeugdteam behaalde verschillende titels tijdens  

de Gelderse kampioenschappen.

Unieke Sporter  
van het jaar 2019  

(Sporter met een beperking)

Joris Veenink – Voetbal 
Joris is speler van SDOUC G-1. Joris is gescout op de 

Achterhoekse Unieke Spelen voor het G elftal van de 
Graafschap. Hij is het boegbeeld/aanvoerder van het team. 

Hij kan zowel worden ingezet als keeper en als spits. 

Wilco Giesen – Duursport
Wilco is een sportman in hart en nieren die zichzelf ondanks 
zijn beperkingen blijft uitdagen en zijn best doet om anderen 
met een beperking te motiveren en mogelijkheden te bieden 
mee te doen aan evenementen. 

http://www.sportverkiezing-oij.nl


Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Wat is Agem?
De Achterhoekse gemeenten hebben een ambitieus doel in de energietransitie: energie
neutraal zijn in 2030. Om deze doelstelling te behalen moeten we besparen op ons verbruik 
en omschakelen van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen) naar duurzame brand
stoffen (zon, wind en biomassa). Als we zelf in de Achterhoek duurzaam kunnen opwekken 
wat we zelf verbruiken, zijn we als regio energieneutraal. Om deze enorme uitdaging beter aan 
te kunnen, hebben de Achterhoekse gemeenten in 2013 Agem opgericht. Agem is een maat
schappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Van, voor en door de Achterhoek 
Bij de oprichting is Agem direct gestart als zelf-
standige coöperatie, met de acht Achterhoekse 
gemeenten als leden. Inmiddels zijn er naast de 
gemeentelijke leden ook 13 lokale energiecoöpera-
ties lid van Agem. Agem is daarmee daadwerkelijk 
van, voor en door Achterhoekers.

Energie besparen, opwekken én leveren
Agem stimuleert en ondersteunt Achterhoekers 
op het gebied van energie besparen, opwekken én 
leveren. Als je weet wat je verbruikt, weet je ook 
wat je kunt besparen. Daarbij gaat het niet altijd 
om grote investeringen of verbouwingen, maar ook 
om hele simpele aanpassingen in jouw dagelijkse 
energiegedrag. Door het besparen en duurzaam 
lokaal opwekken van energie wordt de Achterhoek 
daarnaast minder afhankelijk van grote (buiten-
landse) energieleveranciers en dragen we bij aan 
de werkgelegenheid in de regio. 

Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Agem 
terecht voor:
-  Leveren van lokale en groene stroom
-  Kennis en onafhankelijk advies over verduurzamen
-  Subsidiemogelijkheden

-  Oplossingen voor het opwekken van duurzame 
energie (zon, wind, biomassa)

-  Ondersteuning en ontzorging bij initiatieven op 
het gebied van verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld 
een plaatselijk zonnepark of zonnedak, waar 
je lid en eigenaar van kunt worden. Kijk voor 
voorbeelden op www.agem.nu/bronnen. 

Behouden en versterken van onze prachtige regio
Agem gelooft in een ‘energie-positieve’ Achterhoek. 
In deze bijzonder prettige omgeving om te wonen, 
werken en recreëren, zet de Agem zich in voor 
zeggenschap over de eigen energievoorziening in 
de regio. Daarom stimuleren zij initiatieven in en 
rondom de Achterhoek en enthousiasmeren ze 
Achterhoekers om zich aan te sluiten bij duurzame 
activiteiten en initiatieven.

Tijd voor positieve energie!

Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
agem.nl. Als u meer wilt weten over het 
verduurzamen van uw woning neem contact 
op met het energieloket: (0314) 820 360 of 
www.agemenergieloket.nl.

Toekomst-
bestendig  
Wonen Lening
Wilt u meer in uw huis aanpassen dan 
alleen energiemaatregelen? Bijvoorbeeld 
uw huis levensloopbestendig maken, een 
asbestdak saneren of andere klussen 
uitvoeren? Dan is de ‘Toekomstbestendig 
Wonen Lening’ van de gemeente misschien 
iets voor u. 

U kunt tussen € 2.500 en € 50.000 lenen voor 
het opknappen van bestaande woningen 
mits u minimaal één energiemaatregel van 
minimaal € 1.000 neemt. Er zijn verschillende 
leenvormen mogelijk – ook voor mensen 
die het vermogen in de stenen hebben zitten 
of vanwege hun leeftijd elders geen lening 
krijgen. De looptijden en rentepercentages 
verschillen per leenvormen. Het maximale 
rentepercentage is 1,8%. 

Gewijzigde maatregelen
In januari is de lijst met maatregelen 
waarvoor u een lening kunt aanvragen 
aangepast. Zo hoort een zonwering nu bij 
de energiebesparende maatregelen. Een 
zonwering helpt om in de zomer de zon 
en daarmee te warmte buiten te houden. 
Het binnenklimaat blijft prettiger en je hebt 
minder koeling nodig. Een airco verbruikt 
immers veel energie en geeft de hitte weer af 
aan de buren en je omgeving. Ook in de winter 
kan een zonnewering helpen om de warmte 
binnen te houden, vooral als je grote ramen 
hebt. 

Daarnaast is het niet meer mogelijk om met 
de Toekomstbestendig Wonen Lening een 
pelletkachel te financieren. De gemeente volgt 
daarmee het landelijke advies om kleinscha-
lige pelletkachels niet meer te stimuleren. Uit 
onderzoek blijkt dat de negatieve effecten 
van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en 
stikstof groter zijn dan de positieve effecten 
van de CO2-reductie.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen

BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 47B, plaatsen opbouw op bestaande 

aanbouw, aanvraag ontvangen 06-02-2020, 
procedure 1 

ETTEN
•  Varsselderseweg 9, handelen in strijd met regels 

RO: tijdelijk (max. 1 jaar) bewonen recreatiewoning, 
vergunning verzonden 13-02-2020, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Prinsenhof 17, asbest verwijderen, melding 

verzonden 11-02-2020, procedure 1

HEELWEG
•  Molenweg 28, bouw bijgebouw, aanvraag 

ontvangen 07-02-2020, procedure 1

MEGCHELEN
•  Beuningstraat 7B, asbest verwijderen, melding 

verzonden 12-02-2020, procedure 1

SILVOLDE
•  Kerspas 1a, kappen 3 eiken, herplant op kaplocatie 

van 1 boom (keuze uit linde, beuk, berk, els 
of kers), vergunning verzonden 17-02-2020, 
procedure 3A

•  Munstermanstraat hoek spoorlijn, realiseren 
zonneveld, aanvraag ontvangen 10-02-2020, 
procedure 1

•  Prinses Christinastraat 14, verwijderen diverse 
asbestbronnen, melding verzonden 10-02-2020, 
procedure 1

TERBORG
•  Hoofdstraat 98, tijdelijk herstellen fundering, 

vergunning verzonden 12-02-2020, procedure 3A

ULFT
•  DRU-kade, organiseren zwemtocht op 

28-06-2020, vergunning verzonden 14-02-2020, 
procedure 3B

•  Eksterstraat (Vogelbuurt fase 7), kappen 14 
esdoorns, 1 fijnspar (en 2 appelbomen), herplant 
op kaplocaties van 17 bomen (soort wordt nog 
bepaald in het op te stellen groenplan), aanvraag 

ontvangen 09-12-2019, procedure 1
•  De Hogenkamp 11, melding activiteitenbesluit en 

vuurwerkbesluit: veranderen bedrijf, acceptatiebrief 
verzonden 18-12-2019, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 20-02-2020)

•  Riezenweg 1, verlengen vergunning tijdelijk 
geplaatste tenten, vergunning verzonden 
10-02-2020, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Prinses Beatrixstraat 6, interne verbouwing, 

vergunning verzonden 11-02-2020, procedure 3A
•  Valutaweg 6, plaatsen reclamezuil en gevelreclame, 

vergunning verzonden 11-02-2020, procedure 3A
•  Eikenlaan 18, definitief besluit bouw: bouw 

bijgebouw, ter inzage m.i.v. 20-02-2020 (6 weken), 
procedure 4

VOORST
•  Engbergseweg 8, verbouwen woning, vergunning 

verzonden 11-02-2020, procedure 3A

WESTENDORP
•  Lankerdijk 10, kappen 5 eiken en 4 andere bomen 

(waaronder es en esdoorn), herplant op kaplocatie 
van 9 bomen (esdoorn, zomereik en fruitbomen), 
vergunning verzonden 17-02-2020, procedure 3A

Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied, locatie 
Kersendijk 6 Westendorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Buitengebied, locatie Kersendijk 
6 Westendorp’ met identificatienummer (planID) 
NL.IMRO.1509.BP000157-ON01 voor iedereen ter 
inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het plan
Het plangebied betreft het voormalig agrarisch 
bedrijfsperceel Kersendijk 6 in Westendorp en 

omliggende gronden. Het ontwerpbestemmings-
plan maakt ter hoogte van de kruising Kersendijk 
– Beukendijk de bouw van drie nieuwe woningen 
mogelijk, in combinatie met het wijzigen van het 
voormalig agrarisch bedrijfsperceel naar een woon-
bestemming. Daarnaast wordt een deel van het 
plangebied bestemd tot natuur.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 februari 
2020 tot en met 1 april 2020 voor iedereen ter 
inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis 
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
bij balie Vergunningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een 
e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijs-
selstreek.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is in 
elektronische vorm te raadplegen via www.ruimte-
lijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van het 
bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het 
ontwerpbestemmingsplan zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm 
is hierbij juridisch bindend.

Besluit hogere waarde
Om de bouw van de drie nieuwe woningen mogelijk 
te maken dient tevens een hogere toelaatbare 
geluidbelasting te worden vastgesteld. Het 
ontwerpbesluit hogere waarde ingevolge de Wet 
geluidhinder ligt gelijktijdig met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage. 

Reacties
Gedurende bovengenoemde termijn van terinza-
gelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oude 
IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 
Op het ontwerpbesluit hogere waarde kunnen 
alleen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
een zienswijze indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA 
Gendringen. Voor het mondeling indienen van een 
zienswijze kunt u een afspraak maken via de balie 
Vergunningen.

Procedures 
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en 
kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar 
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen  
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep 
aantekent, de motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit 
niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.
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Openbare bekendmakingen

Toegangsbesluit coördinatie-
regeling Kloosterstraat 3 e.o. 
te Varsseveld 

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten 
om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 
3.30, eerste lid, onder a, van de Wro, toe te passen 
voor de locatie Kloosterstraat 3 e.o.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de 
volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en 
bekendgemaakt:
•  bestemmingsplan Kloosterstraat 3 e.o. op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
•  omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) 

op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevings recht (Wabo)

De bevoegdheid tot besluitvorming over deze 
besluiten ligt bij de gemeente respectievelijk de 
provincie. Door toepassing te geven aan de coördi-
natieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en 
bekendmaking van de in het coördinatiebesluit 
aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).

Dit betekent dat de benodigde besluiten tegelijker-
tijd in één procedure worden voorbereid, waarbij de 
gemeente de coördinatie van deze besluiten op zich 
neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijk-
tijdig bekendmaakt. Te zijner tijd kunnen via één 
loket zienswijzen worden ingebracht tegen één of 
meerdere ontwerpbesluiten.

Het is niet mogelijk om tegen dit toegangsbesluit 
besluit bezwaar of beroep in stellen.




