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Kerkplein Gendringen ‘op de schop’ 
Er wordt druk gebouwd in het centrum van Gendringen. De contouren van De 
Oevelgunne, het nieuwe woonzorgcentrum en verpleeghuis, zijn goed zichtbaar 
en nu is het tijd om ook de omgeving onder handen te nemen. Afgelopen najaar 
is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting.  

Samenwerking
Wethouder Ria Ankersmit: “Het is alweer 
anderhalf jaar geleden dat we voor het eerst 
bij elkaar zaten met aanwonenden, Wonion, 
Azora, vertegenwoordigers van beide 
kerken, Stichting Gendringen Leefbaar en 
ondernemers, om te kijken naar de moge-
lijkheden voor het Kerkplein. Alle partijen 
waren het erover eens dat de nieuwbouw 
van De Oevelgunne kansen biedt om 
het Kerkplein op te knappen, leefbaar en 
toekomstbestendig te maken. Samen 
hebben we een mooi ontwerp gemaakt, 
waarvoor de gemeenteraad vorig jaar extra 
middelen heeft vrijgemaakt. “En nu is het 
eindelijk zo ver, we gaan aan de slag!”

Het ontwerp
In het nieuwe ontwerp is een mooie 
samenhang tussen de omgeving van 
De Oevelgunne en beide kerken. Voor 

De Oevelgunne komt een terras dat een 
centraal punt wordt in het plein. “Er zijn 
ideeën vanuit de samenleving verwerkt in 
het plan, zoals het ontwerp van het straat-
meubilair dat is overgenomen uit het plan 
‘Groene Grotestraat’ dat door een aantal 
enthousiaste ondernemers is opgesteld”, 
aldus wethouder Ankersmit. “Ook met 
beide kerkgemeenten hebben we op een 
heel prettige en constructieve manier 
afspraken kunnen maken. Het is echt een 
ontwerp van ons allemaal geworden.”

We zijn gestart!
Afgelopen week is een begin gemaakt bij 
de protestantse kerk. De rododendrons 
zijn herplaatst op de begraafplaats aan 
de Wiekenseweg en een aantal bomen is 
verwijderd. De leilindes konden helaas niet 
verplaatst worden, omdat de kans dat ze 
een verhuizing overleven erg klein is. De 

bomen die gekapt zijn, staan niet op een 
bijzondere bomenlijst. Behalve de rode 
beuk; deze wordt verplaatst en krijgt in het 
nieuwe ontwerp een betere, ruimere plek. 
De gekapte bomen worden in het nieuwe 
plan vervangen door een groter aantal 
bomen die toekomstbestendig zijn en meer 
dan 100 jaar moeten kunnen blijven staan. 

Deze week wordt een deel van de tuinmuur 
(Kerkplein-zijde) gesloopt. Daarna wordt de 
tuinmuur in haar nieuwe (ronde) vorm weer 
opgemetseld. Het vervolg van het werk 
wordt in fases ingedeeld, zodat Gendringen 
zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Als alles 
volgens planning loopt is het werk in het 
najaar van 2021 klaar.

Gebiedsvisie
In maart vorig jaar heeft het college 
de ‘Gebiedsvisie centrum Gendringen’ 
vast  gesteld. Op 10 en 25 februari 2021 
bespreekt de gemeenteraad de gebiedsvisie.  

   www.oude-ijsselstreek.nl  
(zoek op gebiedsvisie Gendringen)

Een impressie van de herinrichting 
van het Kerkplein met veel ruimte 

voor groen. Er komt een water-
voorziening onder de nieuwe bomen 

die water opvangt en vasthoudt, 
zodat de bomen in de toekomst, als 
het droger wordt, kunnen overleven. 
De wortels krijgen ook meer ruimte 

om te groeien. ▶

Foto van de Maand:  
oog in oog met een ransuil 
Naar aanleiding van onze oproep op Facebook om je mooiste foto 
binnen het thema ‘wintervogels’ in te sturen, hebben we mooie 
exemplaren ontvangen. Dank aan alle inzenders. De winnende foto is 
gemaakt door René Bergevoet. Hij maakte deze prachtige kiek van een 
ransuil in een den, die een maand lang onze omslagfoto op Facebook is. 

René over het moment dat hij de foto maakte: “De ransuilen zitten 
de laatste jaren in de Prinsenhof en Parallelweg in Gendringen in 
hun roestbomen. Af en toe ga ik eens kijken. ‘s Winters zitten ze in 
coniferen en dennen. Toen ik op het trottoir van de Parallelweg liep 
keek deze uil mij vanuit een den aan. Ik schrok ervan en verwonderde 
me dat hij zo mooi bleef zitten. Heb meteen een foto gemaakt. Ik vond 
het een uniek moment! Er zit voortdurend een tiental ransuilen in de 
bomen en af en toe een velduil.”

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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Elke Druppel Duurzaam
Drinkwater: het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet

Waterbedrijf Vitens streeft ernaar dat in 2030 elke druppel duurzaam 
is. De aandeelhouders, waaronder de gemeente Oude IJsselstreek, 
delen die ambitie. En daar hebben we iedereen voor nodig. Samen gaan 
we voor een toekomstbestendig watersysteem. Een watersysteem 
waarbinnen drinkwater een essentiële rol speelt voor onze samenleving. 

Drinkwater staat steeds meer onder 
druk door allerlei factoren. Zoals de 
groei van de bevolking, weersextremen 
als gevolg van klimaatverandering, 
maar ook de steeds verdergaande 
vervuiling die de kwaliteit van bronnen 
aantast.

Betrouwbaar drinkwater is een 
voorwaarde voor onze gezondheid en 
ons welzijn. Willen we drinkwater voor 
de toekomst veiligstellen, dan moet 
het roer om. De ambitie van Vitens is 
dan ook zo helder als het product dat 
ze leveren: in 2030 willen ze dat elke 
druppel duurzaam is.

Positieve impact op mens en natuur
Elke druppel duurzaam. Dat betekent 
een enorme omwenteling in ons 
denken over hoe we water vasthouden, 

hoe we omgaan met bronnen, hoe we 
water winnen en zuiveren, maar ook 
in de manier waarop we met z’n allen 
drinkwater gebruiken. En hoe we dit 
alles met elkaar doen, zodat er binnen 
10 jaar een 100% duurzaam drinkwa-
tersysteem staat, met een positieve 
impact op mens en natuur.

Elke druppel duurzaam is een grote 
opgave. We doen het met elkaar. 
Samen zorgen we ervoor dat in 2030 
elke druppel duurzaam is. Bekijk het 
filmpje via de QR-code hieronder.

BuurtZorg Jong  
is er ook voor jongeren
Het is voor veel mensen een moeilijke tijd en het is niet gek dat ook jij 
als jongere misschien een extra steuntje in je rug nodig hebt.  

Zit je ergens mee en zou je daar 
eens met iemand over willen praten? 
Bijvoorbeeld over een situatie thuis, 
ruzies, vrienden, school, werk, sociale 
media of gamen waarbij je moeilijk-
heden ervaart? Of zit je niet lekker 
in je vel, voel je je depressief en 
wil je daarover praten? Dan kun je 
altijd terecht bij de jongeren werkers 
of jeugd- en gezinswerkers van 
BuurtZorg Jong!

In de gemeente Oude IJsselstreek 
is een team van jongerenwerkers 
en jeugd- en gezinswerkers die jou 
kunnen ondersteunen. Je kunt ons zelf 
bellen of mailen als je een vraag hebt. 
We gaan samen met jou in gesprek en 
op zoek naar oplossingen die bij jou 
passen. 

Natuurlijk zijn wij ook tijdens de 
coronacrisis beschikbaar en zullen zo 
goed mogelijk de ondersteuning aan 

jongeren voortzetten. Heb je een vraag 
of kan je ondersteuning gebruiken, 
neem dan contact op met Buurtzorg 
Jong op: (06) 3073 8834, of mail naar: 
oude-ijsselstreek@bzjong.nl.

Raadsbijeenkomst 21 januari 2021
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt de 
raadsvergadering van 21 januari zoals 
onderstaand omschreven vanaf 20.00 
uur volgen via de livestream.

Onderwerpen
-  Bestemmingsplan Woongebied 

Rivierduinen, voormalige buizenfa-
briek Silvolde

-  Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Hofskamp-Oost III Varsseveld (Het 
VIP) en bijbehorende exploitatiebe-
groting

-  Wijzigingsverordening Sociaal 
Domein 2021

-  Verzoek intrekken bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning windpark 
Den Tol

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-ijssel-
streek.nl.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: T. (0315) 292 439 of E. 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl.
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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
•  Hoge weg 20, 20A, 22 en 22A , bouw 2 starters-

woningen en 2 levensloopbestendige woningen, 
aanvraag ontvangen 29-12-2020, procedure 1

NETTERDEN
•  Emmerikseweg 1, bouw 4 woningen, 4 apparte-

menten, 2 B&B kamers en verbouw bestaand café, 
aanvraag ontvangen 30-12-2020, procedure 1

•  Papenkampseweg 4, bouw schapenverblijf, 
vergunning verzonden 05-01-2021, procedure 3A

•  Slawijkseweg 2B, handelen in strijd met regels RO 
en bouwen: bouw bijgebouw, vergunning verzonden 
05-01-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Hertenlaan 10, uitbreiding woning, aanvraag 

ontvangen 03-01-2021, procedure 1

ULFT
•  Dommelstraat 11, kappen één liriodendron, 

aanvraag ontvangen 05-01-2021, procedure 1
•  Gietijzerlaan 52, bouw garage, vergunning 

verzonden 05-01-2021, procedure 3A
•  Oversluis ong., handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: bouw woning 
met berging, aanvraag ontvangen 29-12-2020, 
procedure 1

VARSSEVELD
•  Euroweg ong., realiseren bedrijfsgebouw, aanvraag 

ontvangen 30-12-2020, procedure 1
•  Spoorstraat 32, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: bouw 16 appar-
tementen, aanvraag ontvangen 31-12-2020, 
procedure 1

WESTENDORP
•  Terborgseweg 34, nieuwbouw jongveestal, 

aanvraag ontvangen 04-01-2021, procedure 1


