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Vrijwilligersprijs voor 
Mieneke Gervers 
Vorige week vrijdag werd Mieneke Gervers (84 jaar) verrast door wethouder Bert 
Kuster tijdens de spelmiddag in Woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft. Zij kreeg 
die middag de Vrijwilligersprijs van de gemeente uitgereikt.  

Nietsvermoedend ging Mieneke, zoals 
iedere vrijdagmiddag, naar de spelmiddag 
om daar de bewoners te helpen. De 
verrassing was groot toen zij ineens de 
wethouder en haar familie binnen zag 
komen.

Debbeshoek en Parochie Ulft
Mieneke Gervers groeide op in een groot 
gezin en moest al jong aan het werk. Voor 
haar eigen gezin was ze thuis en zorgde 
voor de kinderen en het huishouden. Rond 
haar 40e ging ze werken in de thuiszorg. 
Nu is ze al ruim 22 jaar vrijwilligster. 
Vanwege gezondheidsproblemen gaat het 
niet altijd even gemakkelijk, maar ze blijft 
gaan omdat ze het fijn vind om mensen blij 
te maken.

De laatste vijf jaar is ze ook vrijwilligster 
in de Petrus en Pauluskerk in Ulft waar 
ze op zondagochtend koffie schenkt. 
Mieneke vertelt dat ze de sociale contacten 

het belangrijkst vindt. “Veel mensen zijn 
eenzaam en dat is soms best zwaar. Dat 
snap ik wel, want ik ben zelf ook alleen. 
Maar gelukkig heb ik daar niet veel last 
van. Ik ben blij dat ik dit werk nog steeds 
kan doen en hoop dit nog heel lang vol te 
houden.”

Mieneke werd genomineerd door haar 
dochter Jeanet. “Mijn moeder is erg vitaal, 
fietst enorm veel en heeft een rijk sociaal 
leven. Ze heeft graag mensen om zich heen 
en dat typeert haar voluit.”

Symboliek van de prijs
De Vrijwilligersprijs bestaat uit een speld 
met houder. Op de speld staan twee ineen-
geslagen handen afgebeeld, als symbool 
voor de sterke en helpende handen van 
alle vrijwilligers en mantelzorgers in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Zij vormen het 
hart van onze gemeenschap en gemeente.

De Vrijwilligersprijs bestaat uit een 
speld waarop twee ineengeslagen 

handen zijn afgebeeld, als symbool 
voor de sterke en helpende handen 
van alle vrijwilligers/mantelzorgers 

in onze gemeente. ▶

Marieke Overduin-Biesma 
voorgedragen als nieuwe wethouder 

Marieke Overduin-Biesma is door het CDA 
voorgedragen als nieuwe wethouder in 
Oude IJsselstreek. Zij is kandidaat voor 
de invulling van de vacature van Peter van 
de Wardt en heeft jarenlang ervaring als 
raadslid, fractie voorzitter en wethouder. 
De inwoonster van Ede wordt in de raads-
vergadering van donderdag 26 maart naar 
verwachting benoemd in haar nieuwe 
functie.

Werkzaamheden 
aan pers leidingen 
buiten  gebied 
Breeden broek en 
Sinderen 
In de periode van maandag 9 maart tot 
en met vrijdag 20 maart 2020 wordt een 
aantal persleidingen gereinigd in het 
buitengebied gelegen tussen Breeden-
broek en Sinderen. Het betreft de 
leidingen gelegen aan de volgende wegen 
of een gedeelte daarvan: Molenweg, 
Duitshofweg, Klein Saleminkdijk, 
Den Dam, Luimesweg, Aaltenseweg, 
Iemenhorst en de Veldhorstweg.

Om de drukriolering in het buitengebied 
optimaal te laten functioneren is het 
belangrijk deze te reinigen. Om zo te 
voorkomen dat deze verstopt raakt en er 
overlast ontstaat. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma’s Gebra Infra en Van der 
Velden Rioleringsbeheer uit Arnhem. Voor 
vragen over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met de gemeente 
Oude IJsselstreek: (0315) 292 292 (vraag 
naar Dennis Schilderinck en/of Frank 
ten Brinke) of stuur een e-mail naar: 
info@oude-ijsselstreek.nl.

Groeien de schulden  
u boven het hoofd?

Wij kunnen u helpen! Mail naar 
sdv@oude-ijsselstreek.nl of 
bel telefoonnummer (0315) 
292 292. Kies daarna optie 2 
in het keuzemenu (bereikbaar 
tot 12.30 uur).

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

mailto:sdv%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://oude-ijsselstreek.nl
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Mimi Smits 100 jaar!

Vorige week donderdag ging burgemeester Otwin van Dijk op bezoek bij 
Mimi Smits in Verpleeghuis Den Es in Varsseveld om haar, namens het 
college, te feliciteren met haar 100ste verjaardag. 

Mimi werd geboren in Ulft als 7e van 
9 kinderen. In de loop der jaren vlogen 
alle kinderen uit maar Mimi bleef 
altijd thuis wonen. Na het overlijden 
van haar moeder kwam jongste zus 
Wil ook weer thuis wonen. Samen 
hebben ze hun vader tot aan zijn dood 
verzorgd. 

Naast de lagere school volgde Mimi 
een opleiding voor typiste en de 
opleiding tot kleuterleidster. Ze werkte 
onder meer als administratieve kracht 
bij de DRU en had diverse aanstel-
lingen als kleuterleidster. In haar vrije 
tijd ging ze graag dansen in Duitsland, 
net over de grens in Anholt, samen 
met haar zussen en vriendinnen. Wil 
bleef ongehuwd. Vorig jaar verhuisde 
Mimi naar Den Es in Varsseveld waar 

ook haar zus Wil woont. Ze is heel blij 
dat ze nu weer dicht bij elkaar zijn. 
   
In de jaren ’70-’80 ging Mimi samen 
met zus Wil en vrienden ’s winters 
regelmatig een weekje naar Duitsland. 
Hoewel Mimi niet zo gecharmeerd was 
van vliegen, reisde ze in de zomer-
periode ook naar landen als Italië, 
Portugal en Spanje. Een vast uitje was, 
op de zondag, een uurtje zwemmen in 
Emmerich en aansluitend ‘Kaffee mit 
Kuchen’ op de boulevard langs de Rijn. 

Mimi leest nog graag de krant en 
volgt het nieuws op TV. Tot op hoge 
leeftijd was ze geïnteresseerd in mode 
en beauty. Ook nu nog vindt ze het 
belangrijk om goed verzorgde nagels 
te hebben.

▲ Mimi Smits in een vrolijk gesprek met de burgemeester. Het lijstje met foto’s  
van haar broers en zussen, kreeg ze cadeau van haar familie.

Loden waterleiding ja of nee? Doe de online check!
De drinkwaterkwaliteit in Nederland is dik in orde. Maar we weten ook 
dat kraanwater uit oude loden waterleidingen te veel lood kan bevatten. 
Ook in nieuwbouwwoningen kan de eerste maanden na oplevering lood 
in het kraanwater zitten. Dit komt omdat nieuwe leidingen, koppelingen 
en kranen lood afgeven. Bewoners krijgen in deze situaties meer lood 
binnen dan wat als veilig wordt beschouwd. 

Om de inname van lood te verlagen 
is het advies om de loden leidingen 
te vervangen en nieuwe kranen en 
leidingen volgens advies door te 
spoelen. U kunt zelf vrij eenvoudig 
controleren of u loden waterleidingen 
heeft. Als u die heeft is het van belang 
om het drinkadvies op te volgen tot u 
de leidingen vervangen heeft. 

Gezondheid
Teveel inname van lood kan leiden 

tot een lagere intelligentie van 
kinderen. Bij volwassenen is er een 
verhoogde kans dat de nierfunctie 
vermindert of de bloeddruk licht stijgt. 
Voor zwangere vrouwen, baby’s die 
flesvoeding krijgen en kinderen t/m 
7 jaar is het advies flessenwater 
te gebruiken in plaats van water 
uit loden leidingen. Kinderen vanaf 
8 jaar kunnen maximaal 1 liter en 
volwassenen kunnen maximaal 2 liter 
per dag gewoon drinken. Na lange 

stilstand (8 uur) moet het water wel 
goed worden doorgespoeld (ongeveer 
2 minuten).

Vervang de loden leidingen
Loden waterleidingen werden tot 1960 
gebruikt. Sindsdien zijn heel veel drink-
waterleidingen vervangen. Woont u in 
een huis met loden waterleidingen? 
Of bent u eigenaar van een gebouw 
met loden leidingen? Dan blijft het 
belangrijkste advies om de drinkwater-
leidingen te vervangen. 

Heeft u een nieuwe kraan of 
drinkwaterinstallatie?
Dan is het advies om de eerste 3 
maanden goed door te spoelen. Voor 
een nieuwe kraan is het advies om die 

de eerste 3 maanden bij elk gebruik 
voor consumptie eerst 10 seconden 
door te laten lopen. 
 
Twijfelt u of uw woning of gebouw 
loden waterleidingen heeft?
Ga naar www.oude-ijsselstreek.nl/
lodenleidingen en doe de check.

Heeft u vragen over het gebruik van 
kraanwater?
Neem dan contact op met de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan 
via telefoonnummer (088) 443 30 
00 of kijk voor meer informatie op 
www.ggdnog.nl.

Huizen bouwen
Op 20 februari was het zover: de 
lokale criteria voor woningbouw 
werden door de gemeenteraad 
vastgesteld. Samen met de al eerder 
vastgestelde regionale criteria 
vormen ze het nieuwe uitnodigings-
kader voor het bouwen van nieuwe 
woningen in onze dorpen. Dat 
is goed nieuws voor starters en 
senioren, want juist voor hen wordt 
gebouwd. We gaan eerst de bouw-
mogelijkheden binnen de dorpen 
benutten. Pas daarna gaan we naar 
de randen van het dorp kijken. Dus 
eerst lege winkels, lege school-
gebouwen, oude fabrieken, grote 
zijtuinen en dergelijke gebruiken en 
pas daarna een nieuwe wijk aan de 
rand van het dorp. We willen immers 
allemaal dat onze dorpen leefbaar 
blijven en daar horen dan geen 
verpauperde gebouwen in te staan. 
Maar ik wil ook ruimte geven aan 
nieuwe inwoners. Mensen die van 
‘buiten’ komen om bij een van de 
mooie bedrijven in onze gemeente 
te werken. We zullen ze hard nodig 
hebben, want veel van ons gaan 
de komende jaren met pensioen, 
maar medewerkers blijven nodig. 
Daar bouwen we ook woningen 
voor. Gelukkig worden er nu plannen 
ontwikkeld door verschillende initia-
tiefnemers. In Varsseveld, Silvolde 
en Ulft heel concreet. En  er zijn ook 
plannen in Gendringen en Terborg. 
In de kleinere kernen kijken we 
samen met de inwoners hoe de 

woningbehoefte er uitziet en gaan 
dan heel concreet tot uitvoering over. 
In Breeden broek zijn we al zover. 
Heelweg komt eraan en er zijn of gaan 
ook dergelijke trajecten gestart worden 
in Varsselder, Etten en Megchelen. 
En dan het buitengebied. Ik vind het 
belangrijk dat het buitengebied vitaal 
blijft. De boer moet zijn ruimte houden, 
daarbij moeten stoppende boeren de 
kans krijgen om hun boerderij om te 
zetten naar een gewone woning of 
naar meerdere wooneenheden. We 
bieden zo de mogelijkheid om op een 
betaalbare manier overbodige stallen 
af te breken en zien dit als een kans 
om de kwaliteit van ons buitengebied 
en daarmee ook op de leefbaarheid in 
ons buitengebied optimaal te benutten. 
Onder voorwaarden is woning-
splitsing in het buitengebied dus weer 
mogelijk. Ook maken we, op daarvoor 
geschikte plekken, het stichten van 
landgoederen mogelijk. Ik wil iedereen 
uitnodigen om bouwplannen concreet 
te maken. Neem contact op met onze 
medewerkers. Zij helpen u verder. Op 
www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouw 
vindt u meer informatie.

Tip: laat u begeleiden door een 
deskundige op het gebied van woning-
bouw. Het helpt u om snel duidelijk-
heid te krijgen over de mogelijkheden.

▲ Wethouder Hiddinga
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Herdenking Rademakersbroek 
Dagboekverhalen van toen
Maandag 2 maart was het 75 jaar geleden dat 46 Nederlanders in een 
tarweveld aan de Rademakersbroek bij Varsseveld werden geëxecu
teerd. Om 12 uur kwamen omwonenden, nabestaanden, leerlingen 
van De Meeander, een vertegenwoordiging van het gemeente bestuur, 
Varssevelds Belang en andere belangstellenden samen bij het 
monument aan de Rademakersbroek om de slachtoffers te herdenken. 
Bijzonder was de aanwezigheid van enkele Duitse belangstellenden, 
waaronder burgemeester Christoph Gerwers van Stadt Rees.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Van Dijk citeerde in zijn 
toespraak uit het dagboek van Thea, 
een Achterhoeks meisje, die tijdens de 
oorlog verkering had met Wolfgang, 
een jongen die vanuit Duitsland 
vluchtte toen Hitler aan de macht 
kwam. Dit dagboekverhaal staat 
symbool voor de vele onschuldige 
slachtoffers van WOII: “Oorlog is vanuit 
het menselijk perspectief volkomen 
zinloos. De gewone man of vrouw is 
altijd het slachtoffer. Ongeacht aan 
welke kant hij of zij staat. Ook de 
Duitsers waren slachtoffer van de 
omstandigheden.” De burgemeester 
benadrukte hoe waardevol het is om 
samen met de Duitse aanwezigen te 
herdenken.

Gevangenis De Kruisberg
Ook in de bijdrage van Karel 
Berkhuijsen van Stichting Doetinchem 
Herdenkt stonden dagboekverhalen 
centraal. De stichting beschikt in 
het voormalige gevangeniscomplex 
De Kruisberg over twee cellen die 
op authentieke wijze zijn ingericht. 
Sommige van de toenmalige 
gevangenen zijn op 2 maart 1945 
bij Rademakersbroek geëxecuteerd. 

Berkhuijsen: Omdat we deze cellen 
wilden openstellen voor publiek heb 
ik geprobeerd me voor te stellen hoe 
het was toen. In die ruimte van amper 
3 bij 5. Met vier of vijf anderen. Ik 
heb geprobeerd me geluiden voor te 
stellen. Van stampende laarzen. Van 
commando’s in het Duits. Van gillen 
en pijnkreten. Daarnaast probeerde 
ik me honger, dorst, angst, onmacht, 
vernedering en wanhoop in te denken. 
En verlangen. Verlangen naar vrijheid. 
Naar warmte. En verlangen naar 
degenen van wie je houdt.

Het monument bij Rademakersbroek 
is geadopteerd door leerlingen van 
basisschool De Meeander uit Heelweg. 
Jaarlijks wordt er in de lessen veel 
aandacht besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog en Rademakersbroek 
in het bijzonder. Dit jaar stonden de 
lessen in het teken van 75 jaar Vrijheid. 
Leerlingen van groep 7 en 8 vertelden 
over vrijheid en wat dit voor hen 
betekent. Na de kranslegging en een 
minuut stilte was er gelegenheid voor 
de andere aanwezigen om bloemen 
te leggen. Het Kleinkoor ‘Vocaliste’ 
zorgde voor de muzikale omlijsting 
van deze indrukwekkende herdenking.

Burgemeester Van Dijk tijdens zijn toespraak: “Oorlog is vanuit menselijk perspectief volkomen zinloos.”

College bezoekt Estinea
Vorige week bracht het college van burgemeesters en wethouders 
een bezoek aan twee locaties van Estinea in Gendringen. Het college 
bezoekt regelmatig vooraanstaande bedrijven in de gemeente Oude 
IJsselstreek om een kijkje te nemen op de werkvloer. Dit keer gingen ze 
langs bij zorgorganisatie Estinea. 

Andre Zweerink, regiomanager van 
Estinea, vertelt: “We vinden het 
belangrijk om de gemeente een inkijkje 
te geven in wat we bieden in de Oude 
IJsselstreek. Cliënten en medewerkers 
laten graag zien welk werk we doen en 
op welke manier we onderdeel zijn van 
de gemeente Oude IJsselstreek.”

Verschillende locaties 
In Oude IJsselstreek is Estinea 
gevestigd in Gendringen, Ulft, Silvolde 
en Varsseveld. Het college ging op 
bezoek bij de WAGU in Gendringen, 
een beschutte werk & activiteitenlo-
catie waar onder andere een hout- en 
een industriewerkplaats gevestigd is. 
Na dit bezoek volgde een rondleiding 
bij een woonproject van Estinea aan de 
Vondelsstraat. Hier wonen 14 mensen 
in een eigen woning met de mogelijk-
heid om elkaar te ontmoeten in geza-
menlijke ruimte om bijvoorbeeld samen 
te eten. 

Prokkelweek
De gemeente Oude IJsselstreek en 
Estinea werken al langer samen, zoals 
tijdens de nationale Prokkelweek. Een 
Prokkel is een prikkelende ontmoeting 
tussen iemand met en iemand zonder 
beperking, om zo van elkaar te leren. 
Vorig jaar liepen ongeveer tien cliënten 

van Estinea mee met burgemeester 
Van Dijk, wethouder Hiddinga en een 
leerplichtambtenaar. Drie cliënten, 
Marga, Johanna en Muhammed, 
vonden het zo leuk, dat ze nu wekelijks 
werkzaam zijn bij de gemeente. 

Meedoen
Estinea is een zorgorganisatie die 
mensen met een beperking onder-
steunt in de Achterhoek en Twente. 
Bijna 850 medewerkers en zo’n 450 
vrijwilligers ondersteunen circa 950 
cliënten. Locaties van Estinea zijn 
kleinschalig en liggen meestal midden 
in een woonwijk. Medewerkers werken 
in zelfsturende teams en onder-
steunen hen om hun eigen netwerk 
van ouders, familie, vrienden en vrij-
willigers in te zetten en te ontwikkelen, 
zodat zij volop mee kunnen doen in de 
samenleving.  

Trots
Wethouder Bert Kuster gaf aan 
dat deze inclusieve gedachte van 
Estinea, waarbij mensen met lokaal 
maatwerk volop mee kunnen doen 
in de samenleving, precies past in 
de denkwijze van de gemeente. “We 
zijn heel trots dat Marga, Johanna en 
Muhammed nu een fijne werkplek bij 
ons hebben gevonden!”

Bij de WAGU in Gendringen, een beschutte werk & activiteitenlocatie van Estinea, is onder meer een 
hout- en een industriewerkplaats gevestigd. 

Dankwoord Peter van de Wardt
“Donderdag 20 februari was mijn afscheidsreceptie als 
wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Ik heb 
veel mensen de hand mogen schudden. Mede namens 
mijn vrouw Elly wil ik iedereen danken voor zijn of haar 
komst. Dank ook voor de vele hartelijke ontmoetingen, 

persoonlijke (geschreven) dankwoorden en cadeaus en 
de geldelijke bijdragen voor Vluchtelingenwerk Oude 
IJssel streek. Ik dank iedereen voor het in mij gestelde 
vertrouwen en de steun zowel tijdens maar ook nu na 
mijn wethouderschap.”
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Oude IJsselweg nabij nr. 13, kappen 1 ruwe 

berk, geen herplantplicht, vergunning verzonden 
25-02-2020, procedure 3A

•  Zeddamseweg nabij nr. 12, kappen 1 zomereik, 
geen herplantplicht, vergunning verzonden 
25-02-2020, procedure 3A

•  Warmseweg 4, melding activiteitenbesluit: 
wijzigen dieraantallen rundvee + overige 
interne wijzigingen, acceptatiebrief verzonden 
24-02-2020, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
05-03-2020)

GENDRINGEN
•  Munsterweg 4, melding activiteitenbesluit: 

plaatsen tijdelijke woonunit, acceptatiebrief 
verzonden 20-02-2020, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 05-03-2020)

HEELWEG
•  Vossenbult nabij nr. 4, kappen 1 Amerikaanse eik, 

herplant op kaplocatie van 1 tamme kastanje, 
vergunning verzonden 24-02-2020, procedure 3A

SILVOLDE
•  Dinxperloseweg nabij nr. 10, kappen 2 Italiaanse 

elzen, geen herplantplicht, vergunning verzonden 
25-02-2020, procedure 3A

•  Dinxperloseweg 26A, bouw kleine windmolen, 
vergunning verzonden 26-02-2020, procedure 3A

•  Dinxperloseweg 26A, melding activiteitenbesluit: 
plaatsen windmolen (as-hoogte 15 meter), 
acceptatiebrief verzonden 20-02-2020, procedure 
1 (2 weken ter inzage m.i.v. 05-03-2020)

 
 
TERBORG
•  Borgsche Rieten 32, veranderen carport in berging, 

aanvraag ontvangen 21-02-2020, procedure 1
•  Oude Sluisweg nabij nr. 11/ Slingerparallel t.h.v. 

Oude IJssel (grens Doetinchem), kappen 1 gewone 
es, geen herplantplicht, vergunning verzonden 
25-02-2020, procedure 3A

•  Varsseveldseweg 31A, kap kastanjeboom, aanvraag 
ontvangen 24-02-2020, procedure 1

ULFT
•  Emailleplein 13, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening, handelingen met gevolgen 
voor beschermde monumenten en bouwen: 
veranderen loft, aanvraag ontvangen 24-02-2020, 
procedure 1

•  Hutteweg 26, plaatsen buitenwand t.b.v. toeristisch 
inspiratiepunt, aanvraag ontvangen 21-02-2020, 
procedure 1

VARSSEVELD
•  Giezenveld 4, veranderen manege, aanvraag 

ontvangen 21-02-202, procedure 1
•  Kerkplein, organiseren Van Raam Ronde op 

30-08-2020, vergunning verleend op 21-02-2020, 
procedure 3B

•  Kerkplein, afsluiten diverse wegen rondom het 
centrum i.v.m. met bovenstaand evenement, 
vergunning verleend op 21-02-2020, procedure 3A

•  Spoorstraat 40, handelen in strijd met regels 
RO: onderhoud auto’s in bestemming kantoor, 
vergunning verzonden 26-02-2020, procedure 3A

VARSSELDER
•  Hoofdstraat 68, asbest verwijderen, melding 

verzonden 26-02-2020, procedure 1

Raadsbijeenkomsten
Raadscommissies en raadsvergaderingen 
vinden plaats op het DRU Industriepark aan 
de Hutteweg 24 in Ulft. Deze vergaderingen 
zijn openbaar. Er is een publieke tribune. 

9 maart Raadscommissie Algemene Zaken 
Financiën en economie 
Conferentiezaal 20:00 uur
-  Beleidsplan Recreatie en toerisme
-  Brief GS Provincie Gelderland financieel 

toezicht 2020
-  Voordracht benoeming voorzitter 

rekenkamer 

11 maart Raadinformatiebijeenkomst 
Conferentiezaal 20:00 uur
-  Agrogas en veiligheid
-  Presentatie Stresstest

12 maart Raadscommissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling 
Conferentiezaal 20:00 uur
-  Startnotitie transformatie sociale basis
-  Wijzigingsverordening Sociaal domein 2020

Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak 
met en inspraak van inwoners mogelijk. 
Spreek tijd kunt u aanvragen via raads griffier 
Marco Looman: T. (0315) 292 439 of  
E. m.looman@oude-ijsselstreek.nl. 

De vergaderstukken bij de agendapunten 
vindt u via https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. 
Daar zijn raads- en commissievergaderingen 
live te volgen. U kunt ook gebruik maken van 
de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.

Wees alert op nep-acquisitie  
voor gemeentegids!
De gemeente heeft signalen ontvangen dat er 
acquisitie wordt gevoerd voor de gemeente
gids van Oude IJsselstreek. Ondernemers 
of organisaties krijgen de vraag of zij willen 
adverteren in de gemeentegids. 

De gemeente Oude IJsselstreek geeft echter al 
enkele jaren geen papieren gemeentegids meer 
uit. De acquisitie is dan ook niet in opdracht van de 
gemeente.

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.


