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Gratis warmtefoto voor  
Wijk van de Toekomst in Varsseveld 
De Wijk van de Toekomst loopt van de Eikenlaan in het noorden naar de Graaf 
van Lohnstraat in het zuiden. Agem Energieloket biedt nu, namens de gemeente, 
alle woningeigenaren in deze wijk een gratis warmtefoto aan. Met een 
warmtefoto kunt u zien waar uw huis warmte verliest en waar het zinvol is om 
isolerende maatregelen te nemen. Zo kunt u geld en energie besparen. 

Hoe doet u mee? 
Meld u aan op agem.nl/warmtefoto. Hier 
vindt u ook alle informatie over deze 

actie. Na afloop krijgt u de warmtefoto 
toegestuurd. Ook geven we u de mogelijk-
heid om een persoonlijke terugkoppeling 

te ontvangen. Aanmelden kan tot en met 
14 februari! 

Hebt u nog vragen? 
U kunt telefonisch of per e-mail contact 
opnemen met: warmtefoto@agem.nl 
www.agem.nl/warmtefoto, 
T (0314) 820 360.

Met een warmtefoto kunt u zien 
waar uw huis warmte verliest en 
waar het zinvol is om isolerende 

maatregelen te nemen. ▶

Breedenbroek, 24 januari 2021Beste inwoners,
We zijn nog niet van het coronavirus af. 
Sterker nog, de gevolgen ervan lijken 
steeds heftiger te worden. Vorige week 
zijn de maatregelen weer verscherpt. 
Dat is heel erg balen. Er mag nu nog 
maar 1 persoon op bezoek komen, de 
scholen blijven voorlopig dicht en er is een 
avondklok ingesteld. Toch zie ik zeker ook 
lichtpuntjes. De vaccinaties zijn gestart. 
De komende weken worden meer zorg-
verleners en de meest kwetsbare inwoners 
gevaccineerd. Dat biedt hoop. 

Helaas was de strenge lockdown van de 
afgelopen weken niet genoeg om het virus 
voldoende in te dammen. De besmettings-
cijfers zijn gelukkig wat gedaald, maar 
helaas nog steeds te hoog. Ondanks al 
onze inspanningen. Ik zie om me heen dat 
de meeste mensen de maatregelen goed 
naleven. Een compliment daarvoor is hier 
dan ook op zijn plaats. 

Toch was het nodig om extra maatregelen 
te treffen. Om de derde golf voor te zijn, te 
voorkomen dat de zorg overbelast raakt 
en dat de lockdown eindeloos duurt. We 
zien dat zorgmedewerkers nog steeds op 
hun tenen lopen en er dagelijks nieuwe 
coronapatiënten bijkomen. Daardoor is 
de niet acute zorg voor een groot deel 

uitgesteld. Je zult maar langer moeten 
wachten op een nieuwe heup of knie, 
terwijl je elke dag pijn hebt. 

De huidige maatregelen zijn heftig en 
zwaar. We mogen vanwege de avondklok 
’s avonds na 21.00 uur niet meer op pad. 
Dat wil natuurlijk niemand. Net als velen 
van u had ik er ook vragen bij. Is deze 
maatregel, die zo hard ingrijpt in ons 
dagelijks leven, echt nodig? Toch zeggen 
alle deskundigen dat dit noodzakelijk is 
om nieuwe varianten van het virus onder 
controle te krijgen. En om daarmee te 
voorkomen dat de lockdown waar we nu in 
zitten eindeloos duurt. We moeten er dus 
nog even tegenaan!

Ik realiseer me dat er opnieuw veel van 
ons allemaal wordt gevraagd. En dat het 
hard ingrijpt in de levens van veel mensen. 
Steeds meer inwoners gaan gebukt onder 
eenzaamheid, financiële problemen en/
of stress. Steeds meer gezinnen moeten 
werk en thuisonderwijs combineren. 
Steeds meer jongeren missen een 
uitlaatklep omdat ze niet kunnen uitgaan 
en hun vrienden steeds minder zien. En 
ondernemers, ZZP-ers, scholen, vereni-
gingen, kerkgenootschappen en zoveel 
andere instellingen en organisaties, blijven 

te maken houden met alle beperkingen. 
Ze doen hun stinkende best om binnen 
de geldende maatregelen hun ‘business’ 
zoveel als mogelijk draaiende te houden. 
Ik zie hun teleurstelling, hun boosheid en 
frustratie. Maar ik zie gelukkig ook begrip 
en heel veel creativiteit en flexibiliteit.  

We verlangen allemaal naar ons ‘oude 
leventje’. En dat komt terug, daar ben ik 
van overtuigd. De belangrijkste actie is nu 
het vaccineren. Stapje voor stapje krijgen 
we daarmee onze vrijheid terug. Houd nog 
even vol en blijf naar elkaar omkijken! 

Burgemeester Otwin van Dijk

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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Wesenthorst wordt herontwikkeld

In het voorjaar van 2021 komt school-
gebouw Wesenthorst in Ulft leeg te 
staan. Wesenthorst is onderdeel van 
het Almende College. De leerlingen 
die nu nog op de Wesenthorst zitten 
zullen in 2021 naar de nieuwbouw van 
het Almende college in Silvolde gaan. 
Hierdoor komt het schoolgebouw 
Wesenthorst leeg te staan en krijgt de 
gemeente het weer in handen. Om de 
leefbaarheid in het dorp te behouden is 
het van groot belang het gebouw een 
nieuwe bestemming te geven.

Op 25 februari behandelt de gemeen-
teraad van Oude IJsselstreek de 
startnotitie voor herontwikkeling van 
de Wesenthorst. Deze notitie benoemt 
vier bespreekpunten die leidend zullen 
zijn voor de vervolgstappen. Wat 
betreft bestemming richt de gemeente 
zich primair op woningen. Dit past bij 
de huidige behoefte aan woningen, 
zoals de behoefte aan woningen voor 
ouderen. Daarnaast wordt er gekeken 
naar een mogelijke sociaal maatschap-
pelijke bestemming als aanvulling 
op woningen. Denk hierbij aan het 
organiseren van gezamenlijke activi-
teiten of het creëren van een ontmoe-
tingsruimte. Tot slot is een nieuw te 

vormen IKC een extra bestemming 
die wordt besproken. Begin vorig jaar 
hebben leerlingen van het Almende 
college tekeningen gemaakt met 
ideeën voor de invulling voor hun 
‘leegstaande’ school. We weten nog 
niet of we aan deze spannende ideeën 
ook invulling kunnen geven, maar 
uiteraard bekijken we die ideeën als we 
plannen gaan maken.

Het tweede bespreekpunt betreft de 
omgeving van locatie Wesenthorst. 
Voorstel is om de Wesenthorst in 
samenhang met de omliggende 
groenvoorziening aan te pakken. Er 
wordt ingezet op een groene omgeving 
met een natuurlijke overgang naar 
het centrum. Het derde en vierde 
bespreekpunt gaan over de vraag of 
het gebouw verbouwd of helemaal 
nieuw gebouwd moet worden en de 
mate waarin de gemeente regie wil 
houden op de herontwikkeling. 

Er zijn dus nog veel beslissingen te 
nemen en het duurt nog wel even voor 
de schop in de grond gaat. Daarom 
denkt de gemeente na over een 
tijdelijke invulling, zodat het pand niet 
te lang leeg staat.

Hulp voor 
gedupeerde ouders 
kinderopvangtoeslag
Als eerste mijn dank aan Otwin van 
Dijk dat ik een gastcolumn in het 
Gemeentenieuws mag schrijven. Ik 
stel me graag even aan u voor. 

Ik ben Kristel de Waal, moeder van 
9 kinderen en woon samen met 
mijn man René in Westendorp. 
Misschien kent u me al vanuit de 
media. Wij zijn helaas gedupeerde 
ouders van de toeslagen affaire. 
We hadden een goedlopend 
bezorg- en koeriersbedrijf dat 
we helaas failliet moesten laten 
verklaren door toedoen van de 
kinder opvang toeslagaffaire. We 
zijn jarenlang in gevecht geweest 
tegen die ‘grimmige overheid’. Onze 
zaakbehandelaar verwoordde het 
heel mooi tijdens de reconstructie 
van ons dossier: “De bankschroef 
werd bij jullie steeds verder 
aangedraaid, jullie kregen geen 
ruimte!”

Het heeft ons, maar ook onze 
kinderen heel veel leed gebracht. 
Zeker onze oudste kinderen 
hebben dit allemaal heel bewust 
meegemaakt. Ook wij hebben 
regelmatig aan onszelf getwijfeld. 
Hadden wij toch niet iets fout 
gedaan? Dit heeft binnen ons 
gezin, maar ook daarbuiten hele 
nare uitwerkingen gehad. Immers, 
waar rook is, is vuur en mensen 
veroordelen je dan al snel. Dat 

is de mens eigen. Zeker als 
deze materie ver van je af staat. 
Natuurlijk liepen we er niet overal 
mee te koop. Ook omdat je bang 
was voor de mogelijke reacties van 
mensen. 

Onze kinderen hebben ons overeind 
gehouden in deze nare periode. 
Maar ook de hulp van vrienden en 
bekenden. En de hulp van onze 
gemeente Oude IJsselstreek. Ze 
hebben altijd met ons meegedacht 
en eigenlijk nooit een vinger naar 
ons gewezen. Ze geloofden in ons!

Vanaf mei 2020 zit ik ook in het 
ouder panel van de toeslagen 
herstel. We mogen meedenken 
en gevraagde en ongevraagde 
adviezen geven. Omdat ik hierdoor 
dicht bij het vuur zit, wil ik ook heel 
graag andere ouders helpen. Ik 
weet hoe het is om hierin terecht te 
komen. 

Als je je herkent in dit verhaal 
en je wilt een luisterend oor 
of je hebt hulp nodig, meld je 
dan bij de gemeente. Je mag je 
ook bij mij melden, mocht die 
drempel te hoog zijn. Dat kan 
door een e-mail te sturen naar: 
ouderpaneltoeslagen@outlook.com 
Weet dat je niet alleen staat!

Kristel de Waal

▲ Kristel de Waal

Iedereen verdient een waardevol bestaan 
STOER, het participatiebedrijf van de 
gemeente Oude IJsselstreek werkt 
toe naar een situatie waarin iedere 
inwoner naar vermogen meedoet 
in de maatschappij. Samen met de 
gemeente zelf, met maatschappelijke 
partners, lokale bedrijven en inwoners. 
STOER werkt vanuit de overtuiging 
dat ieder mens iets toevoegt en een 
waardevol bestaan verdient.

Wat kan STOER voor u doen?

Inkomensondersteuning
STOER helpt u als u inkomens onder-
steuning nodig hebt. Bijvoorbeeld als 
u niet zelfstandig voor een inkomen 

kunt zorgen. Ook kan het zijn dat 
u uitstroomt uit de WW, als ZZP-er 
aanspraak wilt maken op TOZO of 
Bijzondere bijstand (BBZ). 

Loopbaanbegeleiding
Onze loopbaanbegeleiders luisteren 
naar uw wensen en ontdekken samen 
met u uw talenten. Door een stukje 
met u mee te lopen en u  zo mogelijk 

 voor te stellen aan werkgevers uit 
ons netwerk helpen wij u aan de slag. 
Uiteraard op een manier die bij u en 
uw mogelijkheden past.

Werkgevershelpdesk
Het is ons doel om u als werkgever 

op maat te informeren rondom 
de mogelijkheden van sociaal 
werkgeverschap. Een medewerker 
met een bepaalde afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans geven is een 
groot goed. Voor alle betrokkenen is 
er van alles mogelijk om een win-win 
situatie te creëren.

Openingsfilm
Speciaal voor onze inwoners die 
bij STOER zijn gekomen, hebben 
wij een openingsfilm gemaakt. Het 
liefst hadden we de deuren van ons 
STOERlokaal op het DRU-Industrie-
park wagenwijd opengezet voor 
een warm welkom. Helaas, door 

de corona maatregelen, moeten we 
voorlopig op afspraak werken. Om 
toch een inkijkje te geven in wie we 
zijn en wat we doen, hebben we een 
kennis makings film gemaakt. Kijk de 
film op: 

  www.stoerversterkt.nl/nieuws 
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College stelt voor om starterslening te verlengen

Vorige week heeft het college de starterslening in Oude IJsselstreek 
geëvalueerd. De conclusies is, dat er veel gebruik van wordt gemaakt en 
dat het doel: de doorstroming van huur naar koop te bevorderen, wordt 
behaald. Daarom adviseert het college de gemeenteraad om de starters
lening voort te zetten met een paar kleine wijzigingen in het voordeel 
van de starter. 

De starterslening is in 2008 in de 
economische crisis gestart als middel 
om het gat tussen de sociale huur 
en de koopmarkt voor starters te 
overbruggen. De verkoper raakt de 

woning makkelijker kwijt en kan zelf 
een volgende stap op de ladder zetten. 
Wethouder Ben Hiddinga: “Het blijft 
in deze tijd ook lastig voor jongeren 
in onze gemeente om een woning te 

kopen. Uiteraard moeten we hiervoor 
blijven bouwen, maar de financiële 
impuls van een starterslening kan 
een verschil maken bij de aanschaf 
van een eerste woning. We zien in de 
cijfers uit het verleden dat het werkt en 
we willen dit ook in de toekomst blijven 
inzetten.”

Stimuleringsmaatregelen  
voor starters
Het blijft moeilijk voor starters om 
een woning te kunnen kopen. De 
vraag naar woningen is groter dan 
het aanbod. Vooral voor ouderen 
en starters. Het rijk en de provincie 
Gelderland komen met stimulerings-
maatregelen voor starters. Het rijk 
schaft de overdrachtsbelasting voor 
starters af en de provincie stelt in 
november 2020 50% cofinanciering 
voor de starters lening beschikbaar aan 
de gemeenten. Inmiddels is in de regio 
Achterhoek een set kwaliteitscriteria 
voor nieuw bouw vastgesteld die onder 
meer voorschrijft dat de maximale 
prijs voor een starters woning 
€ 225.000 bedraagt. 

Wijzigingen criteria starterslening
Het college adviseert daarom de raad, 
om de starterslening voor te zetten 
en daarbij het maximale aankoopbe-
drag van € 200.000 te verhogen naar 
€ 225.000 zodat nieuwbouwwoningen 
voor starters, ook binnen de star-
terslening kunnen vallen. Daarnaast 
stellen zij een verhoging voor van 
het maximale uitleenbare bedrag 
van € 25.000 naar € 35.000. Met 
daarnaast een extra toevoeging op 
het beschikbare budget van een half 
miljoen. Overige criteria voor de lening 
blijven ongewijzigd. 

Makkelijker een eerste koopwoning
Wethouder Ben Hiddinga: “Met deze 
maatregelen blijft de gemeente 
stimuleren dat starters op de huizen-
markt makkelijker hun eerste huis 
kunnen kopen. Dat is hard nodig, 
omdat we graag zien dat jongeren in 
onze gemeente kunnen blijven wonen 
en werken.” 

Meer informatie over de huidige star-
terslening vindt u op onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/starterslening

Openbare bekendmakingen Kijk voor de procedures op pagina 4

Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Aaltenseweg 2, handelen in strijd met regels RO: 

restaureren kippenschuur, inrichten/exploiteren als 
B&B, aanvraag ontvangen 20-01-2021, procedure 1

•  Terborgseweg 61C, bouw bedrijfswoning, aanvraag 
ontvangen 18-01-2021, procedure 1

•  Tulenstraat 2A, melding Activiteitenbesluit: 
verplaatsen dieseltank, acceptatiebrief verzonden 
15-01-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
28-01-2021)

ETTEN
•  Zeddamseweg 13, melding Activiteitenbesluit: 

uitbreiding bedrijf met opslagruimte + vergroting 
werkplaats, acceptatiebrief verzonden 19-01-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 28-01-2021)

GENDRINGEN
•  Omsteg 1, definitieve omgevingsvergunning milieu: 

actualisatie BBT en aanbrengen emissiearm 
systeem om te voldoen aan Besluit emissiearme 
huisvesting, besluit verzonden 18-01-2021, 
ter inzage m.i.v. 28-01-2021, procedure 4A. De 
definitieve vergunning is niet gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp: er kan slechts beroep tegen deze 
definitieve vergunning worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpver-
gunning en men belanghebbende is.

HEELWEG
•  Bosboombroekerweg 9, nieuwbouw stalruimte, 

aanvraag ontvangen 19-01-2021, procedure 1
•  Molenweg 30A, kappen 2 eiken, weigering 

verzonden 15-01-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Heisestraat 12, plaatsen zonnepanelen, aanvraag 

ontvangen 19-01-2021, procedure 1

NETTERDEN
•  Netterdenstraat ong., realiseren inkoopstation 

Windpark den Tol, procedure verlengd, besluit 
verzonden 21-01-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Marktstraat 18, sloop schuurtje, acceptatie 

verzonden 20-01-2021, procedure 1

TERBORG
•  Varsseveldseweg 20A, bouw tijdelijke opslaghal, 

vergunning verzonden 20-01-2021, procedure 3A
•  Varsseveldseweg 20A, melding activiteitenbesluit: 

plaatsen tijdelijke opslagtent binnen bedrijf, accep-
tatiebrief verzonden 15-01-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 28-01-2021)

•  Voorbroek 7, plaatsen tijdelijke woonunit, 
vergunning verzonden 20-01-2021, procedure 3A

ULFT
•  Gietijzerlaan 5, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 19-01-2021, procedure 1
•  Gietijzerlaan 5A, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 18-01-2021, procedure 1
•  Heuvesstraat 2, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 17-01-2021, procedure 1
•  Klaverweide 1, bouw erker, vergunning verzonden 

21-01-2021, procedure 3A
•  Mars 9, plaatsen dakkapel, vergunning verzonden 

21-01-2021, procedure 3A
•  Pol 43, plaatsen kozijn, vergunning verzonden 

21-01-2021, procedure 3A
•  Riezenweg 1, Revisie Milieuvergunning en 

plaatsen stikstoftank, definitief besluit verzonden 
27-01-2021, ter inzage m.i.v. 28-01-2021, procedure 
4A. De definitieve vergunning is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp: er kan slechts beroep 
tegen deze definitieve vergunning worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpvergunning en men belanghebbende is.

•  Sleegstraat 32, aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Staats-
courant 27-01-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Ds Westerbeek van Eertenstraat 10, asbestver-

wijdering, acceptatie verzonden 19-01-2021, 
procedure 1

•  De Egge 32, aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken, besluit gepubliceerd in Staatscourant 
27-01-2021, procedure 3A

•  Svedexweg 21, melding activiteitenbesluit: bouw 
kantoor met daarin kantine, showroom en kantoor-
ruimten, acceptatiebrief verzonden 19-01-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 28-01-2021

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 119, slopen gedeelte 

bedrijfspand, acceptatie verzonden 19-01-2021, 
procedure 1
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Openbare bekendmakingen
Beschikking 
Omgevingsvergunning 
Parkietstraat 28-30 Ulft 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning verlenen voor de bouw van 
twee woningen op Parkietstraat 28-30 in Ulft. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identifi-
catienummer: NL.IMRO.1509.OV000066-VA01. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-
0775.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende omgevings-
vergunning ligt ongewijzigd ter inzage vanaf 28 
januari 2021 tot en met 11 maart 2021. 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 de locatie. 
In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 
De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan 
tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden en zij die aannemelijk kunnen 
maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
tijdig een zienswijze in te dienen. Tijdens de beroep-
stermijn kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het besluit wordt 
dan geschorst totdat op dat verzoek is beslist. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

Vastgesteld bestemmings-
plan Woongebied Rivier-
duinen, vml. Buizenfabriek 
Silvolde  

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 21 januari 2021 het 
bestemmingsplan Woongebied Rivierduinen, vml. 
Buizenfabriek Silvolde met identificatienummer 
NL.IMRO.1509.BP000166-VA01, gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Inzage
De stukken liggen van 27 januari 2021 tot en met 11 
maart 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het 
bestemmingsplan in het gemeentehuis wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie Vergun-
ningen. Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het 
bestemmingsplan is 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 
digitaal als op papier inzien. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Plangebied en inhoud van het plan
Het plangebied betreft het bedrijvencomplex van 
de voormalige Buizenfabriek gelegen tussen de 
Berkenlaan en Prins Bernhardstraat in Silvolde. Het 
plan voorziet in de sloop van de bedrijfshallen en 
omliggende verharding. Hiervoor in de plaats komen 
maximaal 68 woningen, hoofdzakelijk in het starters- 
en of levensloopbestendige (senioren)segment, 
gesitueerd rondom een groen hart.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat 
van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 ter inzage 
heeft gelegen. Op de verbeelding is de begrenzing 
van enkele bestemmingsvlakken gewijzigd en is een 
aanduiding voor een viertal ‘waardevolle bomen’ 
aangebracht. De regels zijn gewijzigd ten aanzien van 
bepalingen voor het beschermingsregime voor de 

waardevolle bomen, de maximale bouwhoogte m.b.t. 
ondergeschikte bouwonderdelen, het opnemen van 
een voorwaardelijke verplichting van realisatie van het 
landschappelijk inrichtingsplan en parkeren. Tot slot is 
de toelichting geactualiseerd, aangevuld of (tekstueel) 
verbeterd. Voor nadere details over bovengenoemde 
wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen 
en ambtshalve wijzigingen’, die deel uitmaakt van het 
vaststellingsbesluit. 

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het besluit 
van de gemeenteraad 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 de gemeen-
teraad een zienswijze in te dienen;

•  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de 
wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp 
heeft aangebracht.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op 12 
maart 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 dat verzoek is beslist. 

 

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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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Kampstraat 11 in Etten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen voor de bouw van 
nieuwe bedrijfshallen en uitbreiding van het bedrijf-
sterrein op Kampstraat 11 in Etten. De omgevings-
vergunning heeft het volgende identificatienummer: 
NL.IMRO.1509.OV000069-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2020-0715.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 28 januari tot en met 10 
maart 2021 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 de locatie. 
In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische 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.

Ontwerpbeschikking 
Omgevings vergunning en 
ontwerpbesluit Hogere 
Waarden Terborgseweg tussen 
16a en 16b, Varsseveld 
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen voor de realisatie 
van een woning op een perceel Terborgseweg 
tussen 16a en 16b in Varsseveld. De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identificatie nummer: 
NL.IMRO.1509.OV000068-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder W-2020-0910.

Inzage 
De stukken liggen van 28 januari 2021 tot 11 maart 
2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omge-
vingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergun-
ningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar 0315-292292 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 de naam 
van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omge-
vingsvergunning zowel in elektronische 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 Omgevingsvergunning 

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 de Publieksbalie. 

Ontwerpbeschikking Hogere waarde Wet 
Geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 
de Wet geluidhinder een hogere waarde (ex artikel 
83) willen vaststellen voor een te realiseren woning 
op het perceel gelegen aan de Terborgseweg tussen 
16a en 16b in Varsseveld. Uit onderzoek blijkt dat de 
voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt over-
schreden. Door het geluid van het wegverkeer is de 
gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 
58 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage 
Het ontwerpbesluit ligt van 28 januari 2021 tot 11 
maart 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
het ontwerpbesluit in het gemeentehuis wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergun-
ningen. Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar 
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzageleg-
ging belanghebbenden 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 de Publieksbalie.

Tegen het ontwerpbesluit Hogere waarden kunnen 
gedurende de termijn van terinzagelegging alleen 
belanghebbenden een zienswijze indienen.

De gemeente op social media


