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Masterclass-serie voor Achter-
hoekse food-ondernemers 
Voor Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of andere food- 
ondernemers start in oktober 2020 de Masterclass-serie “Vermarkten van 
Achterhoek food”. Een initiatief van de gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk 
en Oude IJsselstreek en Versboerderij Daalwiek uit Geesteren. Er is plaats voor 
25 bedrijven die actief zijn of gaan worden met lokaal geproduceerd voedsel. 

Op acht dagen gaan food-ondernemers 
aan de slag met hun eigen innovatieve 
ideeën, ondersteund door experts. Centraal 
staat daarbij het op de markt brengen van 
streekproducten, met oog voor natuur, 
landschap en leefbaarheid. Per bijeenkomst 
wordt een specifiek thema behandeld zoals 
voedselveiligheid, inzicht in afzetkanalen, 
marketing, consumentengedrag, klanten-
binding en nieuwe verdienmodellen. 

De Masterclass is bedoeld voor boeren en 
MKB-ondernemers (bijvoorbeeld bakkers, 
slagers, kleinschalige lokale verwerkers, 
horeca, cateraars, logistieke dienstverleners, 
hoteliers). Er is plaats voor 25 ondernemers 
die met een vernieuwend idee rondlopen of 
daaraan willen werken. 

Inschrijven en selectie
Tot 16 september 2020 kunnen geïntere-
sseerden zich inschrijven en daarbij hun 
motivatie aangeven. Iedere aanmelder 
ontvangt een uitnodiging voor een avond-
sessie met een interessante spreker 
over het onderwerp. Vervolgens vindt 
een selectie plaats om met de 25 meest 
gemotiveerde ondernemers en/of onder-
nemers met het meest kansrijke idee de 
serie van acht masterclasses in te gaan. 

Een uitgebreid deelnemersprofiel met 
een link naar de aanmeldsite staat op 

onze website: www.oude-ijsselstreek.nl. 
Deelnamekosten bedragen € 180 voor 
onkosten en excursies. De serie Master-
classes wordt mogelijk gemaakt door de 
Provincie Gelderland, het Europees Land-
bouw fonds voor Platte lands ontwikkeling en 
vier gemeenten in de Achterhoek. 

Achterhoek Food
Provincie en gemeenten werken samen aan 
het economisch en sociaal vitaal houden 
van het landelijk gebied. Tegelijk is er de 
opgave om te verduurzamen met aspecten 
als natuur, landschap, biodiversiteit, milieu, 
dierwelzijn, volksgezondheid, voedsel-
kwaliteit en klimaat. Innovatie in keten-
samen werking en meer afzet van lokaal 
geproduceerd voedsel met een duurzame 
meerwaarde, is de verbindende factor. 

Wethouder Ria Ankersmit: “Voedsel van 
dichtbij is verser, lekkerder én het sluit aan 
bij de wens van steeds meer consumenten 
die precies willen weten waar hun eten 
vandaan komt. Met voedsel van eigen 
bodem dragen we bij aan toekomst-
bestendige landbouw, biodiversiteit en 
behoud van ons mooie coulisse landschap. 
Met dit idee van ‘Achterhoek Food’ onder-
steunen we onze agrariërs, maar ook 
klein schalige verwerkers, bakkers, slagers, 
boerderij verkoop in hun zoektocht naar 
tevreden consumenten.”

Tijdens de achtdaagse Masterclass 
gaan food-ondernemers aan de 
slag met hun eigen innovatieve 

ideeën, ondersteund door experts. 
Centraal staat daarbij het op de 

markt brengen van streekproducten, 
met oog voor natuur, landschap 
en leefbaarheid. Inschrijven kan 

tot 16 september. Er is plaats voor 
25 bedrijven. ▶

Gemeente bellen? 
Voorkom wachttijd! 
Heeft u een vraag voor de gemeente, 
dan kunt u ons bellen via ons algemene 
telefoonnummer: (0315) 292 292. Vooral 
na het weekend, op de maandag, komen 
er heel veel telefoontjes binnen. Hierdoor 
ontstaan soms lange wachttijden.

Wilt u dit voorkomen en is uw vraag niet 
dringend, dan kunt u beter op een andere 
dag bellen. Ook kunt u veel antwoorden 
op uw vragen vinden op onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 18-08-2020 worden de 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
door de Rayonarchitect (namens de 
Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld. 

Het overzicht van de te behandelen 
bouwplannen kunt u vanaf 
donderdag 13-08-2020 vinden op 
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld.

Kijk in verband met het 
corona virus voor actuele 
openings tijden op onze 
website of bel met de 
gemeente. Heeft u (milde) 
verkoud heids klachten? 
Niezen, keelpijn, loopneus, 
licht hoesten of een verho-
ging tot 38 graden, kom dan 
niet naar het gemeentehuis 
maar blijf thuis.

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 momenteel alleen 
telefonisch een afspraak maken.

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

Vanwege de beperkte 
dienstverlening zijn wij op de 
maandag avond gesloten.

Meldpunt Openbare Ruimte
Zwerfvuil, niet geleegde 
containers, een losse stoeptegel, 
riool klachten 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

De gemeente op social media

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Provinciale subsidieregeling 
COVID-19 voor cultuur, erfgoed, 
recreatie en toerisme
De provincie Gelderland heeft een COVID-19 subsidieregeling in het 
leven geroepen voor ondernemers en organisaties op het gebied van 
cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. 

De in de provincie Gelderland 
gevestigde ondernemingen in de 
sectoren horeca, dagrecreatie, evene-
mentenbranche en verblijfsrecreatie 
kunnen de subsidie aanvragen. In 
aanmerking komen onder andere 
musea, festivals, (kleine) theaters, 
hotels, restaurants, evenementen-orga-
nisaties, campings en kermissen. 

De subsidie kan enerzijds worden 
aangevraagd voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van ideeën om een bestaand 
bedrijf of bestaande organisatie 
aan te passen. Anderzijds kan de 
subsidie worden aangevraagd voor 
het uitvoeren van maatregelen in het 
bedrijf of de organisatie in verband met 
de ander halve- meter samen leving. De 

maximale subsidie per onderneming 
bedraagt € 8.500.

Vanaf dinsdag 4 augustus kan de 
subsidie worden aangevraagd via 
het provinciale subsidieportal (www.
gelderland.nl/subsidieportaal). Om 
in te kunnen loggen is een DigiD, 
eHerkenning of eIDAS inlogmiddel 
nodig.

Meer informatie is te vinden 
op: https://www.gelderland.nl/
COVID-19-Subsidies Gezien de grote 
belang stelling is het advies om zo 
spoedig mogelijk na openstelling van 
de regeling een aanvraag in te dienen. 
Aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst in behandeling genomen.

Onderzoek naar Wonen en Zorg
Op 4 augustus is een onderzoek 
gestart onder de naam ‘Wonen en 
Zorg’. In dit onderzoek vragen wij 
inwoners van onze gemeente via 
een vragenlijst naar hun woonsitu-
atie nu en hun woonwensen voor 
de toekomst. De resultaten van het 
onderzoek gebruiken we voor het 
ontwikkelingen van de juiste woon-en 
zorgmogelijkheden. 

Wat zijn uw woonwensen?
Wij zijn benieuwd naar uw mening over 
dit onderwerp. U kunt tot 1 september 
2020 meedoen door u op te geven 
voor het inwonerpanel ‘Oude IJssel-
streek Spreekt’. Alleen de vragen over 
Wonen en Zorg invullen, kan ook. U 
kunt de vragenlijst invullen voor uzelf, 
maar ook voor een naaste zoals 
ouder(s), grootouder(s), vrienden en 
buren. 

Hoe doet u mee?
Inwoners die lid zijn van het inwo-
nerpanel hebben de link naar het 
onderzoek al ontvangen. Bent u 

geen lid maar wilt u toch meedoen 
aan het onderzoek? Meld u dan 
gratis en eenvoudig aan via 
www.oudeijsselstreekspreekt.nl. Wilt u 
de vragenlijst per post ontvangen? Belt 
u dan naar Jessica Tuenter van het 
onderzoeksbureau en vraag naar de 
vragenlijst ‘Wonen en Zorg’. 

Met de input van het onderzoek en uw 
mening willen we onze dienst verlening 
blijven verbeteren. Samen maken we 
Oude IJsselstreek!

Openbare bekendmakingen
Gewijzigde verleende 
omgevings vergunning en 
besluit Hogere waarde Wet 
geluidshinder Aaltenseweg 
35 in Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), op 10 augustus 2020 
vergunning hebben verleend voor de bouw van een 
nieuwe (vervangende) woning op Aaltenseweg 
35 in Varsseveld. De vergunning is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp omdat de woning 30 cm 
is verplaatst. De omgevingsvergunning heeft het 
volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000058-ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-0167. 

In het kader van de omgevingsvergunning wordt 
eveneens een hogere waarde Wet geluidshinder 
(ex artikel 83) vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 
de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt 
overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is 
de gevelbelasting op de gevel van het gebouw 58 dB 
(na wettelijke aftrek).

Inzage 
De stukken liggen vanaf 13 augustus tot 24 
september 2020 voor iedereen ter inzage. Wanneer 
u de omgevingsvergunning 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) 292 292 of een e-mail 
sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
te verkrijgen via de website van de gemeente 
(www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt 
op het adres. In het gemeentehuis kunt u de 
omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm 
als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Tegen de gewijzigde verleende vergunning kan 
tijdens de terinzagelegging beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden, die het er niet 
mee eens zijn en die in de voorprocedure tijdig 
een zienswijze hebben ingediend, als ook door een 
belanghebbende die niet verweten kan worden geen 
zienswijzen te hebben ingediend. Het besluit wordt 
na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij 
gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden 
ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
Het verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank.

Vergunningen/meldingen 
BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 58, uitbreiden kantoor, vergunning 

verzonden 30-07-2020, procedure 3A
•  Terborgseweg 58, melding Activiteitenbesluit: 

uitbreiding met opslaghal voor gereed product, 
acceptatiebrief verzonden 27-07-2020, procedure 1 
(2 weken ter inzage m.i.v. 13-08-2020)

•  Terborgseweg 58, melding Activiteitenbesluit: 
slopen voormalige productieruimte + realiseren 
kantoor- en vergaderruimten, acceptatiebrief 
verzonden 27-07-2020, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 13-08-2020)

ETTEN
•  Kampstraat 11, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: uitbreiden 
bedrijfshallen, aanvraag ontvangen 31-07-2020, 
procedure 1

•  Oude IJsselweg 24, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening: tijdelijke bewoning, aanvraag 
ontvangen 27-07-2020, procedure 1

GENDRINGEN
•  Azewijnsestraat 13, nieuwbouw paviljoen, 

vergunning verzonden 05-08-2020, procedure 3A

HEELWEG
•  Twente-Route 18, kap 1 Tamme Kastanje, herplant 

1 nader te bepalen boom op de locatie, vergunning 
verzonden 31-07-2020, procedure 3A

Lees verder op de volgende pagina ▶
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Openbare bekendmakingen
SILVOLDE
•  Fazantplein 64, aanbouw woning, aanvraag 

ontvangen 23-07-2020, procedure 1
•  Konijnenhof 36, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 30-07-2020, procedure 3A

SINDEREN
•  Harterinkdijk 20, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: bouwen schuur, vergunning 
verzonden 04-08-2020, procedure 3A

•  Nibbelinklaan 12, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, tijdelijke bewoning, aanvraag 
ontvangen 27-07-2020, procedure 1

TERBORG
•  Ettensestraat 25 001, verbouw voormalig 

gasstation, aanvraag ontvangen 01-08-2020, 
procedure 1

•  IJsselstraat 9A, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 31-07-2020, procedure 1

•  Industrieweg 115, sloop dak installatie met diverse 
asbestbronnen, acceptatie verzonden 23-07-2020, 
procedure 1

•  Industrieweg 115, bouwen + handelen in strijd met 
regels RO: bouwen tijdelijk (max. 10 jaar) 2-laags 
kantoorgebouw, vergunning verzonden 30-07-2020, 
procedure 3A

•  Varsseveldseweg 38, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening: tijdelijk bewonen 
recreatiewoning, vergunning verzonden 27-07-2020, 
procedure 3A

•  Varsseveldseweg 38, handelen in strijd met regels 
RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning (max. 1 jaar), 
aanvraag ontvangen 30-07-2020, procedure 1

•  Varsseveldseweg 38, handelen in strijd met regels 

RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning 
verzonden 04-08-2020, procedure 3A

•  Vulcaanstraat 29C, uitbreiden woning, aanvraag 
ontvangen 30-07-2020, procedure 1

ULFT
•  De Hogenkamp 30, bouw bedrijfsverzamelgebouw, 

vergunning verzonden 03-08-2020, procedure 3A
•  Dr. Schaepmanstraat 36, plaatsen dakopbouw, 

vergunning verzonden 31-07-2020, procedure 3A
•  Oversluis 11, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en bouwen: plaatsen 
vlaggenmast, vergunning verzonden 04-08-2020, 
procedure 3A

•  Voorstsestraat 50-12, kap 2 Acacia’s, herplant 
2 Beuken op de locatie, vergunning verzonden 
31-07-2020, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Grutterinkpad, organiseren kermis met lunapark van 

13 t/m 16 augustus 2020, vergunning verzonden 
27-07-2020, procedure 3B

•  Grutterinkpad, wegafsluiting, parkeerplaats/
evenemententerrein i.v.m. bovengenoemd 
evenement, vergunning verzonden 27-07-2020, 
procedure 3A

•  Gunjansdijk 1, tijdelijke woonunit, aanvraag 
ontvangen 30-07-2020, procedure 1

•  Haverstraat 10, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 29-07-2020, procedure 1

•  Schoolstraat, Kerkplein, Leemscherweg organiseren 
van Varsseveld Viert Klein 14 t/m 16 augustus, 
vergunning verzonden 29-07-2020, procedure 3B

•  Schoolstraat, Kerkplein, Leemscherweg tijdelijke 
verkeersafsluiting 14 t/m 16 augustus i.v.m. 

bovenstaand evenement, ontheffing verzonden 
29-07-2020, procedure 3A

•  Schoolstraat, Kerkplein, Leemscherweg art. 35 
Drank- en Horecaontheffing 14 t/m 16 augustus 
i.v.m. bovenstaand evenement, ontheffing 
verzonden 29-07-2020, procedure 3B

•  Spoorstraat 5, wijziging inrichting slijterij Coop, 
vergunning verzonden 27-07-2020, procedure 3B

•  Spoorstraat 14B, melding Activiteitenbesluit: starten 
lunchroom, acceptatiebrief verzonden 27-07-2020, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 13-08-2020)

•  Willem de Zwijgerstraat 5, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 29-07-2020, procedure 1

VARSSELDER
•  Hoofdstraat 47, bouw woning, aanvraag ontvangen 

30-07-2020, procedure 1

VOORST
•  Grensweg 15, definitief besluit bouw robotruimte 

met mestopslag, berging en werktuigenberging, 
besluit genomen 07-08-2020, procedure 4A

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 90, realiseren brandwerende 

woningscheiding, vergunning verzonden 
03-08-2020, procedure 3A

•  Kersendijk 9, bouw 2 bergingen, vergunning 
verzonden 31-07-2020, procedure 3A

•  Kwakstraat 6A, verbouwen/uitbreiden woning, 
vergunning verzonden 07-08-2020, procedure 3A

•  Westelijke Noorderbroekweg 2, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 29-07-2020, procedure 1

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.


