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Aanslag gemeentelijke belastingen 
en taxatieverslag van uw woning 
via MijnOverheid
Sinds enkele jaren bieden wij u de mogelijkheid om de aanslag gemeente-
lijke belastingen en eventueel het taxatieverslag woningen via MijnOverheid te 
ontvangen. U krijgt dan de aanslag en het taxatieverslag via de Berichtenbox van 
MijnOverheid. Hiermee hebben wij onze digitale dienstverlening vergroot.  

In de toekomst worden steeds meer 
producten van onze gemeente aangeboden 
via de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Inwoners die zich niet registreren, blijven de 
aanslagen gewoon via de post ontvangen. 
Degenen die zich hebben laten registreren 
bij MijnOverheid ontvangen alleen nog maar 
het digitale aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen.

Hoe werkt het?
U kunt kiezen of u uw gemeentelijke 
belastingaanslag digitaal wilt ontvangen 
of per post. Als u de informatie digitaal 
wilt ontvangen via Mijn Overheid.nl kunt 

u zich registreren voor de Berichtenbox 
via https://mijn.overheid.nl/berichtenbox 
en abonneren op de gemeente Oude 
IJsselstreek. U ontvangt dan vanaf 2021 
de aanslagen gemeentelijke belastingen 
digitaal. 

Taxatieverslagen 
U kunt via MijnOverheid dan ook digitaal 
uw taxatieverslag inzien. Vooralsnog zijn 
via MijnOverheid alleen nog de taxatiever-
slagen beschikbaar voor woningen en niet 
voor bedrijfspanden. U moet dan inloggen 
via uw DigiD-code.

Wat is mijn overheid?
Wat is mijn overheid?
MijnOverheid biedt u toegang tot uw 
digitale brievenbus van de overheid, uw 
persoonlijke gegevens en uw lopende 
zaken bij steeds meer overheids-
diensten, zoals de Belastingdienst, 
Kadaster, RDW, SVB, UWV en sinds kort 
dus ook de gemeente Oude IJsselstreek.

Voordelen digitale aanslag 
gemeentelijke belastingen via 
MijnOverheid
•  overzichtelijk en veilig;
•  gebruik maken van automatische 

incasso is nog steeds mogelijk;
•  de aanslag, de beschikking en taxatie-

verslag altijd en overal direct bij de 
hand;

•  goed voor het milieu (papierbesparend);
•  makkelijk voor u en voor ons.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U gaat naar www.mijnoverheid.nl. U klikt 
op het kopje ‘Berichtenbox’ en volgt de 
aanwijzingen. Als u nog niet geregis-
treerd bent, heeft u uw DigiD-code nodig.

▲ Als u de gemeentelijke belastingaanslag digitaal wilt ontvangen, kunt u zich registreren voor de Berichtenbox 
via https://mijn.overheid.nl/berichtenbox en abonneren op de gemeente Oude IJsselstreek.

12 januari 2021: Online bijeenkomst 
JongRES over jongerenparticipatie
Hoe bereik je jongeren, wat werkt en 
wat werkt niet? Wil je dat uit de eerste 
hand weten? En wil je in gesprek met de 
JongRES’er uit jouw regio? Doe dan mee 
met de bijeenkomst over jongerenpartici-
patie die JongRES op 12 januari van 16.00 
- 18.00 organiseert. 

Ed Nijpels trapt af, Nando Habraken van 
natuur- en milieufederatie Gelderland 
deelt voorbeelden van het betrekken van 
jongeren bij zijn werk en Anne Schipper, 
voorzitter van Jong RES, geeft uitleg over 
de praktijk. Daarna gaat de bijeenkomst 

in breakoutrooms verder. Je kunt vragen 
stellen en casussen met elkaar delen. 
JongRES denkt mee en geeft tekst en 
uitleg over hoe zij jongerenparticipatie in 
de praktijk toepassen. Aanmelden kan via: 
https://bit.ly/2KCYaXn

Zitting 
Rayonarchitect 
Op dinsdag 12-01-2021 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  07-01-2021vinden 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? Nie-
zen, keel pijn, loop neus, licht 
hoesten of een verhoging 
vanaf 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 telefonisch 
een afspraak maken, of via 
www.oude-ijsselstreek.nl.

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
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Raadsbijeenkomsten
In verband met de coronacrisis vergadert de raad digitaal. U kunt de 
vergadering zoals onderstaand omschreven volgen via de livestream. 

Raadscommissie Fysieke 
Leefomgeving 11 januari 20.00 uur
Onderwerpen:
-   Bestemmingsplan Woongebied 

Rivierduinen, voormalige 
Buizenfabriek Silvolde 

-   Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Hofskamp-Oost III Varsseveld’ 
(Het VIP) en bijbehorende  
exploitatiebegroting 

Raadscommissie Fysieke 
Leefomgeving 13 januari 20.00 uur
Onderwerp: Reactienota op 
(ongewijzigd) concept ‘Visie op 
landschap, natuur en groene kernen’

Raadscommissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling 14 januari 20.00 uur
Onderwerpen:
-   Ontwikkelingen Bestuursopdracht 

transformatie Wmo 
-   Financiën Sociaal Domein - vervolg 

commissie 3 december
-   Wijzigingsverordening Sociaal 

Domein 2021

-   Ingekomen stuk 20-280 Ver. 
Zorgboeren Oost Nederland - 
voorgenomen wijzigingen jeugdzorg 
2021 

-   Ingekomen stuk 20-281 Jeugd 
app – zorgen Jeugdzorg samen-
werkingsverband Achterhoek 

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

Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak 
van inwoners mogelijk. Spreektijd 
kunt u aanvragen via griffie@
oude-ijsselstreek.nl.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: T. (0315) 292 439 of E. 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl.

STOER, 
dat zijn wij! 

STOER werkt aan een gemeente Oude 
IJsselstreek, waarin meedoen voor 
iedereen heel gewoon is. Wij willen de 
droom waarmaken dat zoveel mogelijk 
inwoners van onze gemeente werk 
hebben. Een toekomst waarin mensen 
geen uitkering meer hebben, maar een 
arbeidsovereenkomst. 

STOER is het participatiebedrijf van de 
gemeente Oude IJsselstreek. STOER is er voor:

>  iedereen die nu nog een uitkering heeft
>   alle werkgevers die willen helpen onze 

droom waar te maken
>   alle zorgverleners die met ons willen 

optrekken

www.stoerversterkt.nl
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Burgemeester in gesprek met 
inwoners tijdens online uitzending
De gemeente Oude IJsselstreek 
organiseert vanwege het coronavirus 
geen nieuwjaarsreceptie in januari. 
In plaats daarvan gaat burgemeester 
Otwin van Dijk in gesprek met enkele 
inwoners. In 1 op 1 gesprekken blikken 
ze samen terug op het aflopen jaar 

en kijken ze vooruit naar 2021. Dit 
gesprek wordt op donderdag 7 januari 
om 19.00 uur online uitgezonden 
via de social media kanalen van de 
gemeente en via Regio8. Ook na dit 
tijdstip is deze uitzending te bekijken.

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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Vergunningen/meldingen
HEELWEG
•  Bosboombroekerweg ong., bouw levensloopbe-

stendige woning, aanvraag ontvangen 28-12-2020, 
procedure 1

•  Molenweg ong., 6 starterswoningen, aanvraag 
ontvangen 28-12-2020, procedure 1

MEGCHELEN
•  Nieuweweg 25, plaatsen overkapping, aanvraag 

ontvangen 20-12-2020, procedure 1
•  Zwanenburgseweg 19A, handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening: starten kapsalon, 
vergunning verzonden 30-12-2020, procedure 3A

NETTERDEN
•  Jonkerstraat nabij voorm. trafohuisje, kappen 2 

eikenboompjes, aanvraag ontvangen 18-12-2020, 
procedure 1

SILVOLDE
•  Heuvelstraat ong., nieuwbouw 28 woningen, 

aanvraag ontvangen 23-12-2020, procedure 1

TERBORG
•  ’t Veld, aanwijzen vier parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen op parkeerter-
rein De Paasberg nabij kruising Terborgseveld, 
besluit gepubliceerd in Staatscourant 30-12-2020, 
procedure 3A. Betreft rectificatie: in openbare 
bekendmaking 30-12-2020 is per abuis vermeld 
dat het vier parkeerplaatsen nabij Almende Laudis 
betrof.

ULFT
•  Dr. Ariënsstraat 11, plaatsen zonnepanelen, 

vergunning verzonden 23-12-2020, procedure 3A
•  Ettenseweg 79, ophogen dak van bestaande hallen, 

bouw overkapping, rijwielstalling en dakterras, 
acceptatiebrief verzonden 24-12-2020, procedure 1 
(2 weken ter inzage m.i.v. 07-01-2021)

•  Ettenseweg 79, verbouw bedrijfsgebouwen 
en bouw overkapping, vergunning verzonden 
30-12-2020, procedure 3A

•  Ettenseweg 79, bouw rijwielstalling met dakterras, 
vergunning verzonden 30-12-2020, procedure 3A

•  Mars 9, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
22-12-2020, procedure 1

•  Praestingsweg 19, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 23-12-2020, procedure 1

•  Wielewaal 21, verhogen woning, aanvraag 
ontvangen 28-12-2020, procedure 1

VARSSELDER
•  Holserweg 12, verplaatsen bestaande bedrijfswo-

ning, aanvraag ontvangen 28-12-2020, procedure 1

VARSSEVELD
•  Aaltenseweg 35, wijzigen gevel, vergunning 

verzonden 29-12-2020, procedure 3A
•  Euroweg 10, nieuwbouw bedrijfspand, aanvraag 

ontvangen 28-12-2020, procedure 1
•  Svedexweg ong., uitbreiden Svedex, aanvraag 

ontvangen 28-12-2020, procedure 1

Ontwerpbeschikking 
Omgevings vergunning 
Hoek Deken Nijkampstraat – 
Kerkstraat, Ulft 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij, in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo), vergunning willen verlenen voor de 
bouw van 29 zorgappartementen, met bijbehorende 
voorzieningen en parkeerruimte op de hoek Deken 
Nijkampstraat – Kerkstraat in Ulft. De omgevings-
vergunning heeft het volgende identificatienummer: 
NL.IMRO.1509.OV000065-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2020-0932. 

Inzage 
De stukken liggen vanaf 7 januari tot en met 17 
februari 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de ontwerp-omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis 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.ruimte-
lijkeplannen.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 
ontwerp-omgevingsvergunning zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een afspraak 
maken via balie vergunningen.

Anterieure overeenkomst 
In verband met de herontwikkeling van de locatie 
op de hoek Deken Nijkampstraat – Kerkstraat in 
Ulft heeft de gemeente met de initiatiefnemer een 
anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeen-
komst heeft betrekking op de realisering van 29 
zorgappartementen, met bijbehorende voorzie-
ningen en parkeerruimte. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het 
plan, de rechten en plichten van beide partijen, infra-
structuur, als ook over de vergoeding van kosten ten 
aanzien van de planologische medewerking die de 
gemeente hiervoor wil gaan verlenen. De zakelijke 
beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens 
ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open.

Vaststelling “Plan van 
wijziging Kom Varsseveld, 
woningbouw zuivelfabriek” 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
zij op 22 december 2020 het bestemmingsplan 
“Plan van wijziging Kom Varsseveld, woningbouw 
zuivelfabriek” met identificatiecode (PlanID) 
NL.IMRO.1509.BP000163-VA01 gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 7 januari 
2021 tot en met 18 februari 2021 voor iedereen 
ter inzage. Wanneer u het bestemmingsplan 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 balievergun-
ningen@oude-ijsselstreek.nl. Het bestemmingsplan 
is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruim-
telijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van 
de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u 
zoekt op de naam van het bestemmingsplan. In het 
gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in 
elektronische vorm als op papier bekijken. De elek-
tronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Plangebied en inhoud van het plan 
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft 
betrekking op een deel van het terrein van de 
voormalige zuivelfabriek aan de Boterstraat in 
Varsseveld. Het bestemmingsplan voorziet in de 
bouw van 18 woningen en de realisering van de 
daarbij behorende ontsluiting. 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals 
deze vanaf 27 augustus 2020 tot en met 8 oktober 
2020 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen hebben 
betrekking op enkele tekstuele aanpassingen in de 
toelichting van het bestemmingsplan. Daarbij is 
bijlage 5 in zijn geheel vervangen en zijn twee nieuwe 
bijlagen toegevoegd. Voor nadere details wordt 
verwezen naar de nota van zienswijze en wijzigingen, 
die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het 
collegebesluit beroep worden aangetekend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Van deze 
beroepsmogelijkheid kan alleen gebruik worden 
gemaakt door: 
•  belanghebbenden, die een zienswijze indienden,
•  belanghebbenden, die aan kunnen tonen redelijker-

wijs niet in staat te zijn geweest om bij het college 
van burgemeester en wethouders een zienswijze in 
te dienen;

•  een belanghebbende, die bedenkingen heeft tegen 
de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd.

Lees verder op pagina 4 ▶



Openbare bekendmakingen (vervolg)

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op 19 
februari 2021, tenzij binnen de beroepstermijn in 
samenhang met een ingesteld beroep een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het beroep is beslist.

Anterieure overeenkomst 
In verband met de herontwikkeling van de locatie van 
de voormalige zuivelfabriek aan de Boterstraat in 
Varsseveld heeft de gemeente met de initiatiefnemer 
een anterieure overeenkomst gesloten. Deze 
overeenkomst heeft betrekking op de realisering 
van 18 woningen met bijbehorende (openbare) 
voorzieningen en parkeerruimte. Verder heeft de 
overeenkomst betrekking op de realisering van een 

ontsluitingsweg. In de overeenkomst zijn afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van het plan, de 
rechten en plichten van beide partijen, infrastructuur, 
als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien 
van de planologische medewerking die de gemeente 
hiervoor wil gaan verlenen. De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage. 
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open.
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