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Vaccineren gestart: we stropen onze mouwen op! 

Lockdown verlengd tot ten minste 9 februari 
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect 
heeft. De dagelijkse besmettingen moeten nog verder en sneller dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in 
de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in ieder geval tot en 
met 9 februari in lockdown blijft. De eerste Nederlanders zijn al gevaccineerd. Dit betekent helaas nog niet dat we de 
maatregelen los kunnen laten. Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus is 
vaccineren de belangrijkste stap.  

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis
Het doel van de verlengde lockdown is 
om zo min mogelijk contacten te hebben. 
Want hoe minder contacten, hoe minder 
besmettingen. Het kabinet adviseert 
iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis 
te blijven, zodat het virus zich minder snel 
kan verspreiden. Daarmee houden we de 
zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra 
belangrijk met het oog op de ontwikkeling 
van onder andere de Britse variant van 
het coronavirus. Het kabinet kijkt naar 
het invoeren van eventuele verzwarende 
maatregelen, zoals een avondklok. Op het 
moment van schrijven van dit bericht, is 
nog niet duidelijk of dit inderdaad wordt 
ingevoerd. 

Vaccineren gestart
Op 6 januari is de coronavaccinatie in 
Nederland gestart. Dit betekent niet dat 
we de maatregelen los kunnen laten. Er 
zijn niet meteen voldoende vaccins voor 
iedereen. Pas als het overgrote deel van 

Nederland gevaccineerd is, kunnen we de 
basisregels loslaten. Wanneer dat is, hangt 
onder andere af van de beschikbaarheid 
van vaccins en of mensen bereid zijn zich 
te laten vaccineren tegen corona. 

Beschermen kwetsbaren
De GGD Noord- en Oost-Gelderland is 
vrijdag 15 januari in Apeldoorn begonnen 
met het vaccineren van zorg medewerkers. 
De GGD zorgt voor een geschikte locatie, 
de logistiek en het (medische) personeel 
ter plekke om de vaccinaties te geven. 
Afhankelijk van het soort vaccin en de 
hoeveelheid die beschikbaar komt, wordt 
bepaald welke groepen gevaccineerd 
kunnen worden. Er is een voorlopige 
volgorde gemaakt. Het uitgangspunt hierbij 
is het beschermen van kwetsbaren. De 
rijksoverheid heeft een planning gemaakt 
voor de eerste fase van het vaccineren: 
zorgmedewerkers in verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en 
Wmo-ondersteuning. Dit komt omdat 

het Pfizer-vaccin, het eerste vaccin dat 
in Nederland beschikbaar is, vanwege 
logistieke uitdagingen niet inzetbaar is voor 
kwetsbaren. 

Belangrijkste stap 
Vaccineren is gratis en vrijwillig. Maar hoe 
meer mensen zich laten inenten, hoe beter 
we kunnen voorkomen dat het coronavirus 
zich verder verspreidt. Zo beschermen we 
de meest kwetsbaren, verminderen we 
de druk op de zorg en krijgen we stapje 
voor stapje meer vrijheid terug. Om jezelf 
en uiteindelijk de mensen om je heen te 
beschermen tegen het coronavirus is 
vaccineren de belangrijkste stap. 

Het is begrijpelijk als je vragen hebt 
Antwoorden op vragen over corona 
en coronavaccinaties vind je op 
www.coronavaccinatie.nl of bel naar 
(0800) 1351 (zeven dagen per week 8.00 – 
20.00 uur).

Sociaal Werk legt verbindingen

Samen met en voor inwoners en vrijwilligers 
In deze coronatijd zijn veel activiteiten 
tijdelijk gestopt en is de onmisbare inzet 
van vele vrijwilligers even niet mogelijk. 
Veel inwoners missen nu sociale 
contacten. Sociaal Werk legt verbindingen 
tussen vrijwilligers en inwoners en 
inwoners onderling. Door wekelijks of 
tweewekelijks contact te hebben, kan het 
voor beiden een lichtpuntje zijn in deze 

moeilijke tijd. En natuurlijk hopen wij 
allemaal, dat we zo snel mogelijk terug 
gaan naar ‘normaal’ en iedereen er weer op 
uit kan en vrijwilligerswerk weer opgepakt 
kan worden. 

Zou je iemand een luisterend oor willen 
bieden neem dan contact met ons op door 
te bellen naar: (0315) 745 783 of door 

te mailen naar info@sociaalwerk-oij.nl. 
Ook wanneer je behoefte hebt aan een 
luisterend oor of praktische hulp, kun je 
contact met ons opnemen. Samen helpen 
we elkaar door deze tijd heen.

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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Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Steeds meer zon op dak: we liggen op koers
Oude IJsselstreek wil in 2030 energieneutraal zijn, door enerzijds energie te besparen en 
anderzijds energie op te wekken. Deze doelstelling proberen we te bereiken met een mix aan 
besparings- en opwekmogelijkheden, waaronder het plaatsen van zonnepanelen op daken.

In het Akkoord van Groenlo worden per gemeente 
allerlei maatregelen genoemd om energieneutraal 
te worden. Naast energiebesparing en energie
opwekking door windmolens en zonnevelden, is 
het plaatsen van zonnepanelen op grote (bedrijfs)
daken een maatregel. Momenteel gaan we in 
Oude IJsselstreek uit van 16 GWh/jr, dus ongeveer 
20 hectare aan zon op daken als realistische 
doelstelling. Dat zijn in totaal ongeveer 60.000 
zonnepanelen. Veel grote daken vallen af omdat 
bijvoorbeeld de constructie niet sterk genoeg is of 
het momenteel niet mogelijk is de stroom via het 
net af te voeren. Bovendien moet de dakeigenaar 
zonnepanelen willen en kunnen betalen. 

Anno december 2020 ligt er voor 12 hectare aan 
zonnepanelen op grote daken van 39 bedrijven. 
Bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak, omdat 
ze bij willen dragen aan maatschappelijke opgaven, 
de energierekening zo omlaag kunnen brengen 
en toekomstbestendig willen zijn. Hoewel er nog 
een aantal opgaven is om in 2030 daadwerkelijk 
energieneutraal te zijn, ligt Oude IJsselstreek voor dit 
onderdeel van duurzaamheid goed op koers.

Wethouder Janine Kock: “De Achterhoek wil in 
2030 energieneutraal zijn en ‘zon op dak’ is dan 
een absolute must. Veel bedrijven hebben al 
zonnepanelen op hun dak, maar dat kunnen er altijd 
meer worden. Het is dan ook mooi om te constateren 
dat we voor dit onderdeel van duurzaamheid goed op 
koers liggen.”

De gemeente is vaak niet de eigenaar van grote 

(bedrijfs)daken, maar wil wel mogelijk maken dat de 
doelstellingen van het Akkoord van Groenlo en de 
gemeenteraad behaald worden. 

Zonnige Bedrijven Achterhoek
Om bedrijven te helpen zonnepanelen op grote 
bedrijfsdaken te plaatsen, is het project Zonnige 
Bedrijven Achterhoek opgestart. Agem en 
DoorAdvies helpen bedrijven een businesscase 
op te stellen zodat duidelijk wordt hoe rendabel 

zonnepanelen op dak zijn. De bedrijven krijgen 
advies over hoe ze de panelen kunnen financieren, 
bijvoorbeeld met de SDEsubsidie van de 
Rijksoverheid. Hierbij roepen we bedrijven op, 
die al een SDEsubsidie hebben gekregen, om 
zonnepanelen te laten plaatsen.

Veel bedrijven hebben interesse in zonnepanelen 
maar missen tijd en/of kennis om een goede keuze 
te maken. De gemeente wil met dit project deze 
ondernemers kosteloos begeleiden en steunen. 
Agem voert dit project uit namens de gemeente. 
Informatie krijgt u via de website van de Agem: 
www.agem.nl/zonnigebedrijven.

Thijs Huls (Agem) en Janine Kock (wethouder) op het dak van het Frank Daamenpand in Ulft dat recent is voorzien van zonnepanelen.

Hoe betaal ik zonnepanelen op mijn woning?
Particulieren kunnen gebruik maken van de 
‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ van de 
gemeente. U kunt ook de btw terug vragen bij de 
belastingdienst. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Agem Energieloket. Zij helpen u ook graag 

verder met andere vragen over energiebesparing en 
verduurzamen van uw woning. 

www.agemenergieloket.nl 
T: (0314) 820 360 
E: energieloket@agem.nl



Zet uw cv-ketel op 60ºC en bespaar 60 euro per jaar
De meeste cvketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, maar 
werken efficiënter op 60ºC. Door de 
cvketel  het verwarmingswater, niet 
het drinkwater  binnen één minuut 
naar 60ºC terug te brengen, is tot wel 
60 euro per jaar te besparen! Deze 
snelle besparing scheelt veel gas, dus 

CO2. En dit zonder verlies van comfort 
en geen risico op een koude douche. 
Op de website www.zetmop60.nl staat 
voor iedere cvketel een korte instruc
tievideo, zodat iedereen het makkelijk 
zelf kan doen. Helpt u ook mee de 
boodschap te verspreiden?

Subsidie voor duurzame energie  
en energiebesparing
Met ingang van 2021 kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers 
subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors 
terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar 
ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of 
aansluiting op een warmtenet. De subsidie wordt landelijk verstrekt door 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is beschikbaar tot 
in ieder geval 31 december 2026.

De ‘Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing’ (ISDE) 
is per 1 januari 2021 veranderd. Waar 
deze regeling tot begin dit jaar gold 
voor de aanschaf van warmtepompen 
en zonneboilers voor zowel woningei
genaren als zakelijke gebruikers, zijn 
daar met ingang van dit jaar ook isola
tiemaatregelen, aansluiting op een 
warmtenet, zonnepanelen en klein
schalige windmolens aan toegevoegd. 

Doelgroepen en maatregelen
Niet alle maatregelen zijn echter 
voor alle doelgroepen subsidiabel. 
Zo kunnen alleen woningeigenaren 
subsidie ontvangen voor het isoleren 
van hun woning, waarbij minimaal 
twee isolerende maatregelen 
tegelijk getroffen moeten worden. 
Hierbij is het ook mogelijk om één 
isolerende maatregel te combineren 
met een andere maatregel, zoals 
een warmtepomp of zonneboiler. 
Woningeigenaren kunnen de subsidie 
aanvragen nadat de maatregelen zijn 
uitgevoerd.

De subsidie voor zonnepanelen en 
kleinschalige windmolens is alleen 
beschikbaar voor nietnatuurlijke 
zakelijke gebruikers, zoals mkbbe
drijven en instellingen. De subsidie 
voor aansluiting op een warmtenet is 
alleen beschikbaar voor woningeige
naren en Verenigingen van Eigenaren 
(VvE’s). Zakelijke gebruikers moeten 
de subsidie aanvragen voordat de 
maatregelen zijn uitgevoerd. 

De subsidie voor een warmtepomp of 

zonneboiler is voor alle doelgroepen 
beschikbaar. Per doelgroep en 
maatregel zijn door de RVO specifieke 
voorwaarden en een maatregellijst 
opgesteld voor het aanvragen van de 
subsidie. Kijk voor meer informatie 
hierover op www.rvo.nl/isde.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
De vernieuwde ISDEregeling vervangt 
grotendeels de Subsidie Energiebe
sparing Eigen Huis (SEEH), die tot 
eind vorig jaar beschikbaar was voor 
woningeigenaren en Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s). De SEEH is voor 
woningeigenaren volledig komen te 
vervallen en opgegaan in de nieuwe 
ISDEregeling. VvE’s kunnen voor het 
opstellen van een energieadvies, al dan 
niet gecombineerd met procesonder
steuning en/of een Meerjarenonder

houdsplan (MJOP), en het uitvoeren 
van energiebesparende maatregelen 
nog wel gebruik blijven maken van de 
SEEHregeling. 

Looptijd en budget
De ISDEregeling is beschikbaar tot en 
met 31 december 2026, maar wordt 
wel jaarlijks opnieuw opengesteld. 
Het subsidiebudget voor 2021 is 
vastgesteld op in totaal € 164 miljoen 
euro, waarbij specifiek voor zonne
panelen en windturbines een budget 
gereserveerd is van € 40 miljoen en 
voor overige maatregelen een budget 
van € 124 miljoen. 
Kijk voor meer informatie en het 
aanvragen van de subsidie op:

 www.rvo.nl/isde



Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadszaken
Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Bekijk het volledige jaaroverzicht in cijfers van de gemeenteraad op https://raad.oude-ijsselstreek.nl



 Hier sta ik voor
“Al generaties lopen Achterhoekers over dit pad bij De 
Paasberg, tussen Terborg en Silvolde. Het is mooi om 
daar bij stil te staan. Kijken naar wat het landschap 
zegt over vroeger. En als we dan zo stil staan en kijken, 
is het zo belangrijk om goed na te denken over het nu 
én over de toekomst. Als raadslid krijg ik soms vragen 
van dorpsgenoten over de situatie waar zij mee te 
maken krijgen. Meer begrip voor krijgen voor elkaar 
door in gesprek te gaan, dat is voor mij het mooiste 
onderdeel van raadslid-zijn. Meningen en standpunten 
verschillen soms, maar we staan er samen.”Lotte Pragt

Raadslid CDA

“Het pad van kerk naar kerk”

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

Camiel 
Vanderhoeven
Fractieassistent 
D66

 “ De waanzin staat
voor de deur.”

Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s 
‘Klein Beginnen’ gebezigd door een schrijver die zijn 
onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen. 
Als je ziet met welk een gemak complottheorieën 
zich tegenwoordig online verspreiden, dan had deze 
schrijver zich anno 2021 heel wat minder moeite 
hoeven getroosten.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de leugens over de 
verkiezingsuitslagen in de VS die door (voormalig) 
president Trump verspreid worden. Dichter bij 
huis zie ik de bizarre motieven die aan regeringen, 
volksvertegenwoordigers, en de wetenschap worden 
toebedacht nu we midden in een ongekende crisis 
zitten.

Het ironische is, dat het democratische staatsbestel 
dat ons de vrijheid geeft om alle mogelijke meningen 
te verkondigen, hetzelfde staatsbestel is waarin het 
vertrouwen nu door zoveel verkondigers zo bruut 
ondermijnd wordt. Kritisch denken mag – nee, 
moet – maar laten we daarbij onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de samenleving niet uit het 
oog verliezen.

Ik wens voor 2021 dat we de waanzin buiten de deur 
kunnen houden, en dat we samen een uitweg uit deze 
crisis zullen weten te vinden.

Gerrit Vossers
Raadslid 
Lokaal Belang

 “FF DIMMEN”

Geen hand voor de ogen kunnen zien in de avonduren 
in ons buitengebied. Dat is lang geleden en het komt 
ook niet meer terug.

U zult zich afvragen, waar heeft hij het over? Ik heb 
het over lichtvervuiling. Het mag natuurlijk niet, 
maar zonder fietsverlichting kom je tegenwoordig 
probleemloos van Silvolde naar Varsseveld. De 
vele verlichting die provincie en gemeente in het 
buitengebied plaatsen zijn daar oorzaak van. 

Maar ook inwoners die vanuit een dorp of stad op het 
platteland zijn gaan wonen vinden het te donker. Dat 
is logisch als je uit een verlichte omgeving komt. Er 
komen direct een paar lichtpunten aan de weg om 
zo de inrit te vinden. Bij een lange oprit staan er vaak 
nog meer lampen. Rij je er langs dan denk je dat er 
tegenliggers aankomen. Men denkt dat veel verlichting 
de verkeersveiligheid vergroot, maar schijn bedriegt!

Inventarisatie
Om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan 
én de fauna (bijv. uilen) te beschermen zou er een 
inventarisatie gemaakt moeten worden van plekken 
in ons buitengebied waar lampen te uitbundig en/of 
overbodig schijnen. En tegelijkertijd kunnen we kijken 
of er alternatieven zijn.

Richard de 
Lange
Raadslid VVD

 “Gemeenteraadsverkiezing
2022: Wij zijn begonnen!”

Democratie begint met verkiezingen. In het 
voorjaar van 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad 
gekozen. De lokale VVD is nu al bezig om een 
verkiezingsprogramma te schrijven waarin staat hoe 
wij de toekomst van Oude IJsselstreek zien. 

Een van de onderwerpen uit ons vorige programma 
was bijvoorbeeld het idee om toerisme en vrijetijds-
economie te stimuleren om zo meer en andere 
werkgelegenheid te scheppen. Zulk beleid is er nu 
gekomen. Ook nu willen wij, samen met inwoners 
en ondernemers, richting geven aan een nog betere 
toekomst voor Oude IJsselstreek.

Democratie is Samen Doen
Zonder enthousiaste mensen die zich als 
gemeenteraadslid of commissielid willen inzetten, is 
er geen lokale democratie. Daarom zijn we nu al op 
zoek naar inwoners, die na maart 2022 een gezicht 
willen geven aan het liberale gedachtengoed van de 
VVD! Voor diegenen die willen meedenken over het 
verkiezingsprogramma, of zelfs willen meedoen om 
dat uit te dragen en uit te voeren, is altijd plek. We 
geven graag de kans om invloed uit te oefenen op de 
eigen woon- of werkomgeving. Ook dat is democratie.

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties CDA, PvdA en PRO! aan het woord.
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Tweede fase actie ‘Tegel eruit, boom erin’ van start

Inwoners Westendorp en Heelweg 
aan de beurt voor gratis boom

Meer en beter groen zorgt ervoor dat u ook in de toekomst in een 
gezonde en prettige omgeving kunt leven. Daarom willen we, in samen-
werking met Waterschap Rijn en IJssel, het groene karakter in Oude 
IJsselstreek zo veel mogelijk uitbreiden. U kunt helpen door in uw tuin 
ruimte te maken voor een boom. Bomen maken onze omgeving groener, 
geven verkoeling en houden het regenwater langer vast. Daarnaast 
bieden ze kleine dieren en insecten voedsel en veiligheid. Daarom krijgt 
u van ons een boom cadeau! Vanaf 18 januari kunnen inwoners van 
het postcodegebied 7054 en 7055 (Westendorp en Heelweg) een boom 
bestellen. Dit kan tot uiterlijk 16 februari 2021. 

Hoe werkt het?
Vanwege het grote aantal verwachte aanmeldingen worden per 

half jaar 2 postcodes geselecteerd die een gratis boom mogen 
uitkiezen. In onderstaand overzicht kunt u vinden wanneer uw 
postcode aan de beurt is. 

Maand / jaartal  
mrt 
2021 

nov 
2021 

mrt 
2022  

nov 
2022  

mrt 
2023  

nov 
2023 

mrt 
2024 

nov 
2024

Postcode 7054 7060 7064 7070 7075 7077 7080 7083

Postcode 7055 7061 7065 7071 7076 7078 7081 7084

U kunt zich aanmelden voor één boom 
per adres. Hierbij is er keuze uit 10 
verschillende boomsoorten. De bomen 
hebben een stamomtrek van 10-12 
cm, een hoogte van circa 2,5 - 3 meter 
en worden geleverd met naakte wortel. 
Dit houdt in dat er geen pot of kluit is, 
alleen kale wortels. 

Boomkeuze
Afhankelijk van de locatie waar de 
boom geplant wordt kunt u kiezen voor 
een grote (kan 20 tot 25 meter hoog en 
12 tot 20 meter breed worden) of een 
wat kleinere boom (kan 6 tot 12 meter 
hoog worden en 5 tot 7 meter breed). 
Over het algemeen zijn de grote bomen 
het meest geschikt voor grote tuinen. 
Grote bomen zijn: zomereik, kleinbla-
dige linde, walnoot en tamme kastanje. 
De kleine bomen zijn: krentenboom, 
rode meidoorn, gewone lijsterbes, rode 
kerspruim, elstar appel en conference 
peer. In particuliere tuinen adviseren 
wij om een afstand van 2 meter tot 

de erfgrens aan te houden. Op onze 
website www.oude-ijsselstreek.nl vindt 
u meer informatie.

Spelregels voor postcodes 7054 en 7055
Heeft u een bedrijf of woont u op 
postcode 7054 of 7055 (Westendorp en 
Heelweg), dan kunt u vanaf 18 januari 
2021 een boom bestellen. Bestel 
hem uiterlijk vóór 16 februari 2021. 
Dit kan via het inschrijfformulier op 
onze website www.oude-ijsselstreek.
nl/gratisboom. U kunt maximaal één 
boom per adres bestellen. In week 11 
leveren wij de bomen uit. De exacte 
datum volgt nog. Wanneer de overige 
postcodes een boom kunnen bestellen 
leest u later in dit Gemeentenieuws en 
op onze sociale mediakanalen.

Geen ruimte voor een boom maar wilt 
u wel bijdragen aan natuur en klimaat? 
Denk dan eens aan het aanleggen van 
een groen dak of het afkoppelen van 
het regenwater. 

Vorige maand werden de bestelde bomen uitgeleverd in Varsseveld.

De bouwkranen 
gaan draaien!
Wie woensdag 6 januari 2021 de 
Gelderlander opensloeg op pagina 
3 van de Achterhoekkatern werd 
getrakteerd op een levensgrote 
koptekst: ‘Achterhoek lijkt groei 
te danken aan coronavirus’. Het 
inwoneraantal van de Achterhoek 
is in 1 jaar tijd gegroeid met 555 
inwoners. Veel van deze nieuwe 
inwoners zijn neergestreken 
in de gemeenten Doetinchem, 
Winterswijk en Berkelland. De 
Achterhoek nadert het oude 
inwoner aantal van 301.000 mensen 
weer, zoals het op zijn hoogtepunt 
in 2007 was. Dat is natuurlijk 
prachtig nieuws. Het betekent dat 
er weinig leegstand van woningen 
is en dat er behoefte is aan extra 
woningen. 

Ook betekent het dat we de 
neerwaartse spiraal achter ons 
laten en al z’n nare bijeffecten 
nog eens tegen het licht moeten 
houden. De samenstelling van de 
bevolking veranderde de afgelopen 
jaren. Meer ouderen en minder 
jongeren. De vraag is natuurlijk wat 
die groei van het inwoneraantal 
doet met dergelijke tendensen. 
Voor een deel zullen de nieuwe 
inwoners uit werkende gezinnen 
bestaan. Dat kan niet anders, 
want de komende jaren zullen 
er ongeveer 27.000 vacatures 
ontstaan bij onze bedrijven. Die 
vacatures zullen we niet met 
onze ‘eigen’ werkzoekenden 
kunnen vervullen. Zoveel hebben 
we er niet. Dus zullen er mensen 
van buiten onze gemeente en 
regio komen. De roep om extra 
woningen wordt al jarenlang 
gehoord. Het woningbouwbeleid 
werd er regionaal en lokaal op 

aangepast. Maar dan duurt 
het nog wel even voordat de 
woningen ook daadwerkelijk 
gebouwd gaan worden. Plannen 
moeten ontwikkeld en procedures 
doorlopen worden. Het kost 
allemaal veel tijd. Soms jaren.

Maar nu lijkt het er toch op dat ook 
in onze gemeente de bouwkranen 
gaan draaien. De bouw van 
woningen op het terrein van de 
zuivelfabriek in Varsseveld en de 
buizenfabriek in Silvolde zijn daar 
voorbeelden van. Voor de kleine 
kernen als Breedenbroek, Heelweg, 
en Etten liggen ook concrete 
plannen en in Netterden wordt 
binnenkort gebouwd.

Tja, hebben we de groei van het 
inwoneraantal nu te danken aan de 
coronacrisis? We hoorden de roep 
om extra woningen al ruim voordat 
de coronacrisis uitbrak. Ook toen 
was er al een tendens van mensen 
die zich vanuit het westen in het 
oosten wilden vestigen. Ik denk dat 
het er vooral mee te maken heeft 
dat de westerling de drukte, de files, 
het gejaagde, het gebrek aan groen 
en ruimte gewoon zat is. Corona gaf 
hooguit een extra zetje.

Waar krijg je kwaliteit van leven? 
Waar kun je goed werken alsof je 
midden in de wereld staat? Waar 
vind je gezelligheid, geborgenheid 
en iemand die naar je omkijkt? Waar 
vind je groen en ruimte? 

Juist. Bij ons!

▲ Wethouder Hiddinga

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 26-01-2021 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  
21-01-2021vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
DIVERSE LOCATIES
•  diverse locaties langs de N317, N330, N335, 

N817 en N818, kappen 3 essen, 5 zomereiken, 3 
Italiaanse elzen en 4 beuken, aanvraag ontvangen 
06-01-2021, procedure 1

BREEDENBROEK
•  Molenweg 24, kappen één zomereik, aanvraag 

ontvangen 11-01-2021, procedure 1
•  Terborgseweg 28, kappen twee eiken (waarvan 1 

monumentale), aanvraag ontvangen 13-01-2021, 
procedure 1

ETTEN
•  Ulftsestraat 30, kappen één esdoorn, vergunning 

verzonden 12-01-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Brederostraat, kappen 19 haagbeuken i.v.m. 

reconstructie straat, herplant op locatie van 25 
bomen, soort nog nader te bepalen in het plan (in 
samenspraak met bewoners) + toepassing bodem-
verbetering, vergunning verzonden 11-01-2021, 
procedure 3A

•  Industrieweg 6 (bij tennisclub), kappen één catalpa, 
herplant op locatie van 2 catalpa’s (bolvorm) 
+ toepassing bodemverbetering, vergunning 
verzonden 14-01-2021

•  Kerkplein ong., kappen 3 lindes, 1 appelboom, 

2 krenten, 4 kastanjes, 1 den + 1 perenboom + 
verplanten 1 rode beuk i.v.m. de herinrichting, 
aanvraag ontvangen 18-12-2020, procedure 1

•  Raadhuisstraat (naast de pomp), standplaats-
vergunning 2021 voor iedere vrijdag van 12.30 – 
16.30 uur voor verkoop van kaas en aanverwante 
artikelen, vergunning verzonden 14-01-2021, 
procedure 3A

SILVOLDE
•  Kapelweg 10, handelen in strijd met regels RO: 

tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning 
verzonden 14-01-2021, procedure 3A

•  Prins Bernhardstraat 1, melding activiteitenbesluit: 
plaatsen tijdelijke terrastent binnen het horeca-
bedrijf, acceptatiebrief verzonden 07-01-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 21-01-2021)

•  Prins Bernhardstraat 1, tijdelijk plaatsen tent/
overkapping, vergunning verzonden 14-01-2021, 
procedure 3A

•  Prins Bernhardstraat 1, wijziging inrichting Drank- 
en horecawetvergunning en exploitatievergunning 
horecabedrijf, vergunning verzonden 13-01-2021, 
procedure 3B

TERBORG
•  Silvoldseweg 48, bouwen + handelen in strijd met 

regels RO: realiseren 4 appartementen, vergunning 
verzonden 14-01-2021, procedure 3A

ULFT
•  Buizerdweg 23, handelen in strijd met regels 

RO: bouw carport-schuur, aanvraag ontvangen 
13-01-2021, procedure1

•  Vogelenzangweg 31, kappen 2 populieren i.v.m. 
reconstructie parkeerterrein Ulftse Boys, herplant 
op locatie van 5 bomen, soort nog nader te bepalen, 
vergunning verzonden 11-01-2021, procedure 3A 

VARSSEVELD
•  Burgemeester Fabiusstraat 11, slopen i.v.m. 

nieuwbouw, acceptatie verzonden 12-01-2021, 
procedure 1

•  Doetinchemseweg 70C, plaatsen kap op bijgebouw, 
vergunning verzonden 14-01-2021, procedure 3A

•  Euroweg 6, bouw bedrijfsverzamelgebouw, 
vergunning verzonden 14-01-2021, procedure 3A

•  Euroweg 10, melding activiteitenbesluit: starten 
bedrijf voor ontwerpen en/of bouwen van productie 
automatiseringsmachines, acceptatiebrief 
verzonden 08-01-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 21-01-2021)

WESTENDORP
•  Westelijke Noorderbroekweg 10, handelen in strijd 

met regels RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning, 
aanvraag ontvangen 07-01-2021, procedure 1

De gemeente op social media

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.




