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Herdenking Rademakers
broek op 2 maart 
Maandag 2 maart is het 75 jaar geleden dat 46 Nederlanders in een tarweveld 
aan de Rademakersbroek bij Varsseveld zijn geëxecuteerd. Op deze dag om 
12 uur vindt - ter nagedachtenis hieraan - een herdenking plaats. Een vertegen-
woordiging van het gemeentebestuur van de gemeente Oude IJsselstreek, 
leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Meeander uit Heelweg en het 
Kleinkoor Vocaliste verzorgen in een sobere bijeenkomst de herdenking bij het 
monument. 

Gastspreker
Dit jaar verleent Karel Berkhuysen van 
Stichting Doetinchem Herdenkt zijn 
medewerking aan de herdenking. De 
stichting beschikt in het voormalige gevan
geniscomplex De Kruisberg over twee 
cellen en vertelt daar aan bezoekers de 
verhalen van de toenmalige gevangenen, 
waarvan sommigen bij Rademakersbroek 
zijn geëxecuteerd. 

Welkom
U bent welkom vanaf 11.30 uur in de tent 

die geplaatst is op het erf van de boerderij 
naast het monument aan de Aaltenseweg 
92 in Varsseveld. Aanmelden is niet nodig. 
Het officiële gedeelte begint om 12.00 uur. 
De ceremonie is rond 12.30 uur afgelopen, 
waarna er gelegenheid is om met alle 
aanwezigen na te praten en een kop soep 
te nuttigen. 

Het verhaal achter het monument 
Rademakersbroek leest u onze website:

  www.oude-ijsselstreek.nl

‘Opdat wij niet vergeten’ 
U bent maandag 2 maart van harte 
welkom vanaf 11.30 uur in de tent 

die geplaatst is op het erf van de 
boerderij naast het monument aan 
de Aaltenseweg 92 in Varsseveld.  

Aanmelden is niet nodig. ▶

Doe ook mee met de Opschoondag!
Op zaterdagochtend 21 maart gaan de gemeente Oude IJsselstreek en de wild-
beheereenheden Wisch en Gendringen en Bergh samen met enkele honderden 
vrijwilligers aan de slag om zwerfafval op te ruimen in onze gemeente. Lees ook 
de column hierover op pagina 2. 

Wilt u dit jaar (weer) meedoen aan de Zwer
fafvaldag? U bent zaterdag 21 maart vanaf 
8.30 uur van harte welkom op de gemeen
tewerf, De Hogenkamp 10 in Ulft. De koffie 
staat klaar. Om 9.00 trekken de vrijwilligers 
in bijna alle dorpen de wijken in. De Zwer
fafvaldag duurt tot 12.00 uur. We eindigen 
met koffie en een broodje weer op de werf. 

De gemeente zorgt voor handschoenen, 
prikkers en hesjes en natuurlijk de zakken 
waarin het zwerfafval wordt verzameld. 
Vrijwilligers van de wildbeheereenheden 
zorgen voor de inwendige mens. U kunt 

zich bij de gemeente opgeven: individueel, 
maar ook met een groep. 

Waardecheque
De gemeente stelt waardecheques beschik
baar voor iedere volle zak zwerf afval die 
door de deelnemers wordt ingeleverd. Die 
waardecheques kunnen worden ingezet voor 
een leefbaarheids project naar eigen keuze. 

Opgeven bij de gemeente
Wilt u zich opgeven voor de Zwerfafvaldag? 
Dat kan bij de gemeente, gebiedsmakelaar 
Sonja Vink: (0315) 292 292. Opgeven per 

email  is het handigst: dan kunt u alvast 
uw IBANnummer en adres opgeven. Dat 
voorkomt vertraging bij het uitbetalen van 
het bedrag op de waardecheques:
sonja.vink@oudeijsselstreek.nl.

75 jaar vrijheid in 
Oude IJsselstreek 
Op onze website en op de gemeente
pagina gaan we aandacht besteden aan 
75 jaar Vrijheid. Dit doen we onder andere 
met een activiteitenkalender. Organiseert 
u een activiteit en is deze nog niet bij ons 
bekend? Meld het ons! We voegen uw 
activiteit toe aan de kalender. Zo ontstaat 
er een volledig overzicht van activiteiten 
voor 75 jaar Vrijheid in Oude IJsselstreek.  
Hierdoor kan iedereen kennisnemen van 
alles wat er in onze gemeente wordt 
georganiseerd.

U kunt uw activiteit melden bij Cécile 
Huls door een email te sturen naar 
c.huls@oudeijsselstreek.nl Ook kunt u 
telefonisch contact opnemen via: (0315) 
292 322.

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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Inzameling snoei en tuinafval 
(alleen op afroep)

In week 10 - dit is van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart - wordt er grof 
snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) opgehaald. 
Het grove snoeiafval wordt alleen op afroep ingezameld. Dit om te 
voorkomen dat er onnodig wordt rondgereden. 

Wat zijn de spelregels?
•  Wilt u dat het snoei en tuinafval 

bij u wordt opgehaald meldt dan 
uw snoei en tuinafval aan op 
https://www.oudeijsselstreek.nl/
inzamelinggrofgroen of telefonisch 
via het speciale servicenummer 
(0314) 377 408. Aanmelden kan nog 
tot vrijdag 28 februari 12.00 uur en is 
alleen mogelijk voor particulieren.

•  U mag het volgende aanbieden: 
snoeisel, stammetjes en takken (niet 
dikker dan 15 cm en niet langer dan 
1,5 meter.

•  Het snoei en tuinafval moet tijdig 
(inzameling start om 07.00 uur) 

aan de openbare weg worden 
aangeboden op de dag dat u ook de 
restcontainer aanbiedt.

•  Het snoei en tuinafval moet 
handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) 
en gebundeld worden aangeboden. 
Wij vragen u om voor het bundelen 
touw te gebruiken dat geen metaal of 
kunststof bevat. Per huishouden mag 
maximaal 1m3 worden aangeboden.

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinzame
ling of heeft u klachten, neem contact 
op met de gemeente via telefoon
nummer (0315) 292 292.

Mobiele puinbreker  
Munsterweg 4 Gendringen
Op maandag 10 februari 2020 heeft 
Atop Recycling B.V. een melding 
gedaan voor het plaatsen en gebruik 
maken van een mobiele puinbreker om 
bouw en sloopafval te bewerken (ca. 
5000 ton) op de locatie Munsterweg 
4 in Gendringen. Deze werkzaam

heden duren maximaal 5,2 werkdagen 
verwachte begindatum 24022020 
en verwachte einddatum 29052020.
Informatie over deze melding kunt 
u vanaf woensdag 26022020 
gedurende twee weken verkrijgen bij 
de publieksbalie.

Zitting Rayonarchitect
Op dinsdag 3 maart 2020 vindt vanaf 
09.00 uur de openbare mandaat
zitting Rayonarchitect (namens de 
Commissie Omgevings kwaliteit) 
plaats in het gemeentehuis in 
Gendringen. De agenda ligt vanaf 

donderdag 27 februari 2020 ter 
inzage in het gemeentehuis bij de 
publieksbalie en kunt u vinden op 
www.oudeijsselstreek.nl. Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden geagendeerd. 

Doe ook mee aan 
de Opschoondag!
U kunt ze vorig jaar niet gemist 
hebben: groepjes mensen met 
gele en oranje hesjes, die in 
bermen naar zwerfafval speurden. 
Het waren circa 200 vrijwilligers 
die meededen aan de jaarlijkse 
opschoondag. 

Zo’n 25 jaar geleden zijn de 
leden van de Wildbeheereen-
heid Gendringen-Bergh en Wisch 
begonnen met het opruimen van 
zwerfafval in de natuur in het 
buitengebied. En laten we eerlijk 
zijn, als we in de zomer door het 
prachtige coulisselandschap in 
onze gemeente fietsen, is het toch 
een doorn in het oog dat er zo veel 
blikjes, flessen en verpakkingsma-
teriaal in de bermen van wegen en 
fietspaden liggen. 

Wij nodigen u daarom graag uit om 
op zaterdag 21 maart deel te nemen 
aan deze opschoondag, die helaas 
elk jaar weer nodig is. Het is ook een 
mooie gelegenheid om de kas van uw 
vereniging te spekken want voor elke 
zak zwerfafval wordt een vergoeding 
gegeven. 

Na het uitdelen van de handschoenen, 
de plastic zakken en prikkers willen 
we om 09.00 uur het startschot laten 
klinken. Plaats van samenkomst is op 
de Gemeentewerf, De Hogenkamp 10 
in Ulft. 

Na afloop hebben wij voor alle 
deelnemers een warme kop koffie of 
thee met een lekker broodje. 

Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh

▲ Samen werken aan een schonere 
omgeving, u doet toch ook mee!

Sportverkiezing Oude IJsselstreek 

U kunt nu stemmen  
op de genomineerden
Stemmen kan tot 6 maart 
Alle genomineerden voor de Sport
verkiezing Oude IJsselstreek zijn 
bekend en de stemronde is gestart. 
Tot 6 maart kunt u een stem 
uitbrengen op de genomineerden. Wie 
de winnaars zijn? Dat wordt bekend 
op zaterdag 14 maart tijdens een 
avond rond de Sportverkiezing in de 
theaterzaal op het DRU Industriepark.
 

Iedereen is van harte welkom
Inwoners en verenigingen zijn van harte 
welkom op deze avond. De inloop is 
vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur start 
het officiële programma. Dit duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. De toegang is 
gratis. Noteer 14 maart 2020 alvast in 
uw agenda en zorg dat u er bij bent! Kijk 
voor meer informatie op:

  www.sportverkiezing-oij.nl

Sport 
Verkiezing 

2020

Aanvragen 
minimaregelingen? 
 

 

www.oude-ijsselstreek.nl/minimaregelingen 

Dat kan ook online!
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Openbare bekendmakingen Vergunningen/meldingen

ETTEN
•  Kampstraat, organiseren paasvuur op 12042020, 

vergunning verzonden 14022020, procedure 3B
•  hoek Slingerparallel/Zeddamseweg, plaatsen 

tijdelijke reclame sponsorwall (maart t/m augustus), 
vergunning verzonden 20022020, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Munsterweg 4, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag 

ontvangen 17122019, procedure 1

MEGCHELEN
•  Landfortseweg 4, restauratie Park Landfort 

Megchelen, definitief besluit genomen, stukken ter 
inzage vanaf 27022020, procedure 3A

•  Nieuweweg, organiseren schuttersconcours op 
03052020, vergunning verzonden 14022020, 
procedure 3B

•  Nieuweweg, tijdelijke wegafsluiting voor 
bovengenoemd evenement, ontheffing verzonden 
14022020, procedure 3B

•  Nieuweweg 11, verbouw bijgebouw, vergunning 
verzonden 20022020, procedure 3A

•  Walterstede 1, asbest verwijderen, melding 
verzonden 13022020, procedure 1

NETTERDEN
•  Acacialaan 24D, bouwen woning, vergunning 

verzonden 20022020, procedure 3A

SILVOLDE
•  Jachtlaan 44, asbest verwijderen, melding 

verzonden 12022020, procedure 1
•  Koningin Julianastraat 8, bouw woning, vergunning 

verzonden 14022020, procedure 3A

•  Ulftseweg nabij nr. 128, handelen in strijd met 
regels RO: organiseren Hemelvaartfeesten, 
vergunning verzonden 20022020, procedure 3A

SINDEREN
•  Sinderenseweg 87, verbouwen woning + vervangen 

kap, aanvraag ontvangen 17022020, procedure 1

TERBORG
•  Varsseveldseweg 38, handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening: tijdelijk bewonen 
recreatiewoning, aanvraag ontvangen 18022020, 
procedure 1

ULFT
•  Hutteweg 24, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: gebruik omroepinstallatie t.b.v. 
Ulftse Avondvierdaagse 2020, aanvraag ontvangen 
15022020, procedure 1

•  Hutteweg, organiseren Batavierenrace op 02052020, 
vergunning verzonden 17022020, procedure 3B

•  Hutteweg, tijdelijke afsluiting voor bovengenoemd 
evenement, ontheffing verzonden 17-02-2020, 
procedure 3A

•  Voorstsestraat 5012, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening: tijdelijk bewonen 
recreatiewoning, aanvraag ontvangen 12022020, 
procedure 1

•  Vormerij 6, 7 en 25, wijzigen woningen in 
seniorenwoningen, aanvraag ontvangen 
19022020, procedure 1

VARSSEVELD
•  Borchgraven 2, aanbrengen en wijzigen gevel reclame, 

aanvraag ontvangen 14022020, procedure 1

•  Sinderenseweg 52, asbest verwijderen, melding 
verzonden 13022020, procedure 1

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 175, bouwen afdak tussen 

woonhuis en kantoor, vergunning verzonden 
20022020, procedure 3A

•  Doetinchemseweg 198, asbest verwijderen, melding 
verzonden 13022020, procedure 1

•  Halseweg 2, asbest verwijderen koelcel, melding 
verzonden 13022020, procedure 1

•  Terborgseweg 28A, sloop bijgebouw, melding 
verzonden 19022020, procedure 1

Foutje in activiteitenkalender  
75 jaar vrijheid

In het Gemeentenieuws van vorige week is 
een foutje geslopen. Dit betreft de activiteiten
kalender rondom de viering van 75 jaar vrijheid 
in VarsselderVeldhunten. De correcte data zijn:
Varsselder-Veldhunten heeft een doden-
herdenking op 4 mei en een bevrijdingsontbijt 
op 5 mei.

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.


