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Aanvragen Basissubsidie welzijn, 
cultuur en sport 2021  
Komt uw vereniging in aanmerking voor de Basissubsidie welzijn cultuur en 
sport? Dan kunt u de aanvraag weer indienen. U kunt het aanvraagformulier 
invullen via onze website www.oude-ijsselstreek.nl (zoekterm: subsidie). Hier 
vindt u ook de uitvoeringsregels omtrent het aanvragen van de basissubsidie. 

Inloggen via eHerkenning 
U kunt uw subsidie aanvragen 
door in te loggen via eHerkenning 
of DigiD. Uw subsidie aanvragen 
via eHerkenning heeft een aantal 
voordelen: de aanvraag staat op 
naam van de vereniging, u hoeft geen 

handtekening te zetten, u hoeft het 
formulier niet uit te printen en op te 
sturen en u kunt de status van uw 
aanvraag online volgen. 

Als u eHerkenning aanvraagt komen 
wij u eenmalig tegemoet in de kosten. 

U kunt dit aangeven in het aanvraag-
formulier. Aanvragen per e-mail en 
post zijn ook nog mogelijk.

Uw subsidieaanvraag moet vóór 
donderdag 1 april 2021 volledig en 
ondertekend bij ons ingediend zijn. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via het 
algemene telefoonnummer van de 
gemeente: (0315) 292 292. 

Komt uw vereniging in aanmerking 
voor de Basissubsidie welzijn 

cultuur en sport? Dan kunt u uw 
subsidieaanvraag indienen vóór 

donderdag 1 april 2021. ▶

Witte voetjesactie in enkele dorpen
Inbrekers slaan het liefst hun slag 
als het buiten rustig en donker is. 
Dit verkleint namelijk het risico om 
betrapt te worden. De meeste woning- 
inbraken vinden dan ook plaats in de 
herfst- en wintermaanden. Daarom 
besteden gemeente en politie in deze 
tijd aandacht aan inbraakpreventie. 
Donderdag 14 januari was er een 
witte voetjesactie in enkele dorpen in 
onze gemeente.  

Wat is een witte voetjesactie? 
Bij een witte voetjesactie gaan de 
wijkagent en wijkbeheerder van de 
gemeente onaangekondigd in het donker 
door de wijk om te kijken of er plaatsen 
zijn waar gemakkelijk zou kunnen worden 
ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren 
of ramen niet afgesloten zijn. Als ze zo’n 
situatie aantreffen, dan laten ze een ‘Wit 
Voetje’ achter. Dat is een flyer in de vorm 
van een schoenafdruk, met informatie 
over het voorkomen van woninginbraken. 
Ook wordt er tijdens deze actie gekeken 
naar de staat van de openbare ruimte. 
Doet de straatverlichting het? Moeten 
er struiken gesnoeid worden? Het doel 

van deze actie is om mensen bewust te 
maken van de risico’s, en om deze risico’s 
gezamenlijk zo klein mogelijk te houden. 

Wijkagent en wijkbeheerder  
samen op stap
In enkele dorpen zijn de wijkagent en 
wijkbeheerder samen op pad gegaan. Het 
merendeel van de woningen was goed 
afgesloten. Slechts bij een klein aantal 
huizen lukte het om zonder al te veel 
moeite binnen te komen. Bij die woningen 
zijn gesprekken gevoerd met de bewoners 
of is een wit voetje achtergelaten. Ook 
zagen de wijkagent en wijkbeheerder dat 
bij meerdere woningen fietsen op de oprit 

stonden met de sleutels en/of accu’s er 
nog in. Ook hierover is gesproken met 
de bewoners. Duidelijk is geworden dat 
we het inbrekers meestal lastig maken 
om toegang tot onze woningen te 
krijgen, maar niet altijd. Inwoners van de 
betrokken wijken hebben aangegeven de 
actie te kunnen waarderen. Het belang van 
inbraakpreventie is door deze actie nog 
eens extra onderstreept.

Wat kunt u zelf doen?
Wat u zelf kunt doen om het risico op een 
inbraak in uw woning zo klein mogelijk te 
maken, kunt u lezen op de website  
www.politiekeurmerk.nl. 

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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Online dialoogsessie voor 
inwoners over duurzame energie
Wat vindt u als 
inwoner belangrijk 
bij het opwekken van 
duurzame energie 
in de Achterhoek? 
Denk mee over de 
keuzes die de regio 
Achterhoek hierover 
moet maken! Meld u 
aan voor één van de 
online dialoogses-
sies op woensdag 
10 februari of 
donderdag 11 
februari 2021 van 
19.30 tot 21.30 uur. 

Meer over de dialoogsessie
Windmolens of zonneparken? 
Wellicht allebei? Verspreid over de 
Achterhoek of in clusters? Eigendom 
van bewoners of van ontwikkelaars? 
Leefbaarheid en landschap? Zomaar 
wat vragen en dilemma’s, waarover 
we met u in gesprek willen in het 
kader van de Regionale Energiestra-
tegie (RES). Want net als in de rest 
van Nederland, moeten we ook in de 
Achterhoek verder aan de slag met 
de opwekking van duurzame energie. 
 
Open met elkaar in dialoog. Visies en 
meningen uitwisselen. En voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen of 
zorgen te delen. Dat is het doel van 
deze twee bijeenkomsten, waarvoor 
u van harte wordt uitgenodigd. 
Let wel: deze online sessies gaan 
vooral over uitgangspunten van de 
regionale aanpak. Niet over actuele 
lokale projecten of exacte locaties 
van windturbines en zonneparken 
in uw gemeente. Dat volgt later in 
de tijd. De sessie is alleen bedoeld 

voor (individuele) inwoners. Meer 
informatie en aanmelden:  
www.res-achterhoek.nl/inwoners
PS. Attendeer ook uw familie, 
vrienden, buren en kennissen op deze 
sessie.

Meer over de Regionale 
Energiestrategie (RES)
Hoeveel energie hebben we in 
de toekomst nodig? En hoeveel 
daarvan kunnen we in de eigen regio 
duurzaam opwekken? Welke mix van 
duurzame energiemogelijkheden is 
het meest geschikt? En waar gaan 
we dat realiseren? Op regionaal 
niveau wordt in de Achterhoek 
gewerkt aan antwoorden op deze 
vragen, die in RES komen te staan. 
Een ingewikkelde opgave om ook 
in onze regio invulling te geven aan 
het landelijke Klimaatakkoord. De 
RES-partners (gemeenten, provincie, 
waterschap en de netbeheerder) 
werken hierbij samen met diverse 
belanghebbenden, waaronder 
inwoners. 

Leg de daken vol
Oude IJsselstreek wil in 2030 energie-
neutraal zijn, door energie te besparen en 
energie op te wekken. Het opwekken van 
energie gebeurt met een mix aan opwek-
kingsmogelijkheden, namelijk zonnepa-
nelen op daken, zonnepanelen op land en 
windmolens. “Leg eerst de daken maar 
vol!”, hoor je regelmatig in discussies over 
het opwekken van energie. Als je de grote 
onbedekte daken ziet, is dat een logische 
opmerking. Alleen, was het maar zo 
simpel…

In onze energiemix streven we naar 20 
hectare zon op dak. Hoe meer, hoe beter, 
omdat er dan minder zonnepanelen op 
land geplaatst hoeven te worden. Zonne-
panelen op woningen worden overigens 
als besparing geteld. Op dit moment liggen 
er ruim 36.000 panelen op grote (bedrijfs)
daken; iets meer dan 12 hectare. Er is 
ongeveer 163 hectare aan groot dakop-
pervlak (>500 m2) in Oude IJsselstreek 
beschikbaar. Dit is verdeeld over agrarische 
bedrijfsdaken (47%), daken op bedrijven-
terreinen (30%) en overige zoals wonen, 
publiek, sport en scholen (23%). Genoeg 
mogelijkheden voor zon op dak toch?

Waarom leggen we de daken dan niet vol? 
Daar zijn veel redenen voor, een aantal 
licht ik toe. De dakconstructie is soms niet 
berekend op extra verzwaring. Daarnaast 
werpen verzekeringsmaatschappijen 
drempels op, geschrokken van een aantal 
branden met zon-op-dak-installaties. 
Agrarische daken zijn een uitdaging 

omdat de elektriciteitsaansluiting duurder 
is, omdat 50% van een dak niet geschikt 
is (zadeldaken) en omdat een deel van de 
agrariërs stopt. Daarnaast is de mogelijkheid 
om terug te leveren op het elektriciteitsnet  
in gedeeltes van onze gemeente zeer 
beperkt. Verder leggen bedrijven eigenlijk 
alleen panelen op hun dak met een subsidie 
van de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energie (SDE). Het kabinet stuurt binnen 
die regeling aan op de snelle oplossingen 
tegen de laagste investeringen, 
zonnevelden dus. Dit heeft een remmende 
werking. Ondanks deze obstakels is Oude 
IJsselstreek wel koploper in de regio wat 
betreft zon op bedrijfsdaken. 

We geven zelf het goede voorbeeld en 
leggen zonnepanelen op eigen gebouwen. 
We tonen mooie voorbeelden van anderen. 
We wijzen bedrijven op het belang van 
verduurzaming en de (subsidie)moge-
lijkheden, samen met Agem via ‘Zonnige 
Bedrijven Achterhoek’. Ook bij ontwikke-
lingen als een nieuw industrieterrein is 
duurzaamheid een prioriteit.

Wil je, als bedrijfseigenaar of particulier, 
energie besparen of opwekken?  
Neem dan voor advies contact op met 
Agem via www.agem.nl.

▲ Wethouder Kock

Opleiding voor lokale ondernemers detailhandel
Dat de ontwikkelingen in de detailhandel snel gaan, was één van de 
gespreksonderwerpen van meerdere ondernemersverenigingen met 
wethouder Ben Hiddinga. In dit gesprek kwam ook een opleiding 
ter sprake die vorig jaar in Doetinchem is gestart en mogelijk ook 
interessant is voor ondernemers in de detailhandel in Oude IJsselstreek.

Het gaat om de opleiding (leergang) 
voor toekomstbestendige retail, die 
wordt gegeven door Berry Engelen 
van de HAN. Ondanks corona zijn er 
al een aantal (coronaproof) lessen 
geweest met 18 Doetinchemse 
ondernemers vanuit onder meer de 
horeca, opticiens, mode en woningin-
richting. De opleiding heeft als doel de 
ondernemers - en daarmee het winkel-
centrum - succesvoller te maken. 
Zowel door een individuele aanpak als 
door samenwerking. In de lessen is 

aandacht voor persoonlijke ontwikke-
ling, technologie, doelgroepenbena-
dering, marketing en voor verbetering 
van de winkel.

Cursus voor 
detailhandelsondernemers in Oude 
IJsselstreek
De leergang in Doetinchem is nog niet 
afgelopen. Toch wordt nu al gekeken 
om deze opleiding, die bestaat uit  
13 avondbijeenkomsten in één van de 
woonkernen, ook aan te bieden aan 

ondernemers in de detailhandel in 
Oude IJsselstreek. Bij elke bijeenkomst 
wordt er met medecursisten, speci-
alisten en de HAN gekeken naar het 
klaarstomen van de winkel voor de 
toekomst. Met voldoende deelnemers 
kan subsidie worden aangevraagd en 
worden de kosten voor de opleiding 
minder dan €1000 per deelnemer (in 
plaats van € 2875).

Guus Böhmer, voorzitter van Terborg 
Centraal: “We moeten als ondernemers 
steeds blijven leren om onze winkels 
toekomstbestendig te houden. Ik roep 
daarom alle detailhandelsonderne-
mers in Oude IJsselstreek op om hun 
interesse voor deze opleiding kenbaar 
te maken. Dat kan bij de onderne-
mersverengingen van Gendringen, Ulft, 
Silvolde, Terborg en Varsseveld.” 

De opleiding heeft als doel de ondernemers - en daarmee het winkelcentrum - succesvoller te maken.
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Opening vaccinatielocatie in Doetinchem
Start vaccinaties 90-plussers

De coronavaccinatie voor thuiswonende 90-plussers is op 26 januari 
gestart. De thuiswonende, mobiele 90-plussers hebben hiervoor een 
uitnodiging via de huisarts ontvangen. Zij kunnen vanaf 4 februari ook 
terecht op de vaccinatielocatie in Doetinchem. 

De door de huisarts aangemerkte 
thuiswonende 90-plussers die mobiel 
genoeg zijn om een vaccinatielocatie 
van de GGD te bezoeken, hebben een 
uitnodiging van hun eigen huisarts 
ontvangen. In de uitnodiging staat 
hoe u een afspraak kunt maken. 
De volgende groep, thuiswonende 
ouderen in de leeftijd tussen 85 en  
90 jaar, ontvangt een uitnodiging voor 
vaccinatie via het RIVM. De eerste 
uitnodigingen zijn eind vorige week 
gestuurd, en ook deze week worden 
nog uitnodigingen aan deze groep 
verstuurd. Uitgenodigde mensen 

mogen een begeleider meenemen 
naar de vaccinatie. Ouderen die niet 
voldoende mobiel zijn, worden door de 
huisartsen gevaccineerd. 

Vaccinatielocatie in Doetinchem
Op 4 februari opent de GGD een 
vaccinatielocatie in Doetinchem. 
Gestart wordt met het vaccineren van 
senioren. De vaccinatielocatie is in de 
SaZa Topsporthal aan de Sportweg.

Meer algemene informatie over het 
vaccineren vindt u op:  
www.coronavaccinatie.nl

Reconstructie Parkstraat Ulft 

De gemeente gaat de Parkstraat 
in Ulft reconstrueren. Aanleiding is 
de slechte staat van de bestaande 
riolering en verhardingen. De riolering 
wordt vervangen en er wordt een infil-
tratieriool aangelegd. De bestaande 
verharding wordt vervangen door een 
nieuwe elementenverharding. De werk-
zaamheden beginnen in de week van 
8 februari en zullen naar verwachting 
duren tot uiterlijk 30 juli 2021. 

De reconstructiewerkzaamheden 
worden uitgevoerd door Gebra Infra 
uit Arnhem. Voorafgaand aan de 
reconstructie worden er werkzaam-
heden uitgevoerd aan water- en 
gasleiding en elektra in opdracht 
van netbeheerders Liander en Vitens 
door de firma A.HAK uit Doetinchem. 
Uiteraard gaan de werkzaam-
heden voor verkeershinder en enige 
overlast zorgen. Dit is helaas niet te 
voorkomen en wij vragen hiervoor uw 
begrip. Uiteraard zullen alle partijen 
hun best doen deze te beperken daar 
waar mogelijk. 

Mocht u vragen hebben over de uit 
te voeren werkzaamheden, dan kunt 
u contact opnemen met Dennis 
Schilderinck (directievoerder) en Bert 
Tiemessen (toezichthouder), beiden 
te bereiken via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente:  
(0315) 292 292 of via e-mail:  
d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl 

Mantelzorgprijs voor Yvonne van 
Aken-Bergevoet
Maandag 25 januari werd Yvonne van Aken-Bergevoet verrast door 
wethouder Marieke Overduin. Zij kreeg die ochtend de mantelzorgprijs 
van de gemeente (buiten en coronaproof) uitgereikt. 

Net als iedere andere dag ging Yvonne 
nietsvermoedend bij haar schoon-
moeder aan de slag. De verrassing 
was groot toen zij ineens de wethouder 
voor de deur zag staan. “Dit zag ik 
totaal niet aankomen”, zegt Yvonne 
verbaasd nadat ze de mantelzorgprijs 
had ontvangen. “Ik ben heel blij met 
deze waardering, maar ik vind het 
heel gewoon dat ik voor mijn schoon-
moeder zorg. Ik doe het met liefde!”

Yvonne woont sinds 1991 met haar 
echtgenoot René in Gendringen naast 
zijn ouders. Zij heeft altijd voor haar 
ouders en schoonouders gezorgd. Nu 
alleen nog voor haar schoonmoeder, 
mevrouw van Aken-Beekman, die 
2x per dag thuiszorg krijgt. Ook haar 
andere kinderen helpen waar nodig, 
maar Yvonne neemt de dagelijkse 
verzorging en het huishouden op zich. 

Yvonne werd genomineerd door haar 
schoonzus Vera. “Het is zo veel wat ze 
doet. Zonder haar zou onze moeder 
niet meer thuis kunnen wonen, de plek 
waar ze 96 jaar geleden geboren is. We 
kunnen Yvonne niet genoeg bedanken, 
daarvoor is het te veel.”

Ook haar echtgenoot is vol lof: “Sinds 
het overlijden van pa in 2006 heeft 
onze moeder alle hulp van Yvonne 

gehad om thuis te kunnen blijven 
wonen. Met hulp van alle kinderen is 
dat steeds gelukt. Maar Yvonne neemt 
de meeste mantelzorgtaken op zich. 
Mijn moeder is hemels blij met haar. 
Alle wensen worden van haar gezicht 
gelezen.”

Wethouder Marieke Overduin: “Ik heb 
groot respect voor mantelzorgers. 
Ik ken deze zorg ook van dichtbij 
en weet hoe belangrijk het is. Met 
deze prijs drukken we als gemeente 
symbolisch onze waardering uit voor 
alle mantelzorgers. Het gaat het er 
niet om wie de beste is, maar dat het 
werk van alle mantelzorgers in onze 
gemeente aandacht krijgt en dat zij in 
het zonnetje worden gezet. Daarnaast 
hebben we oog voor mogelijke overbe-
lasting, want ook dat ligt op de loer bij 
deze vorm van zorg.”

Symboliek van de prijs

De mantelzorgprijs bestaat uit een speld met houder. Op 
de speld staan twee ineengeslagen handen afgebeeld, als 
symbool voor de sterke en helpende handen van alle vrijwil-
ligers en mantelzorgers in de gemeente Oude IJsselstreek. 
Zij vormen het hart van onze gemeenschap en gemeente. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 09-02-2021 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  
04-02-2021vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

Een gevonden of verloren voorwerp kunt u bij de gemeente melden via onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl of via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Heeft u 
geen e-mailadres, dan kunt u ook bellen met de gemeente via (0315) 292 292. 
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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 AFE  
8 februari 20.00 uur
-  Voorstel wijziging gemeenschappe-

lijke regeling VNOG
-  VNOG Kadernota 2022-2025
-  (Bevindingen auditcommissie) 

Controleprotocol 2020 en 
normenkader 2020

Raadscommissie FL  
10 februari 20.00 uur
-  Gebiedsvisie Gendringen
-  Startnotitie herontwikkeling 

Wesenthorst
- Evaluatie starterslening 2020 

Raadscommissie MO  
11 februari 20.00 uur
-  Ontwikkelagenda Transformatie in de 

kijk op werk
- Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG 

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

Nieuw systeem voor 
straatverlichting 
De straatverlichting in Oude IJssel-
streek krijgt, net als in andere 
Gelderse gemeentes, een nieuw 
besturingssysteem. De komende 
weken test netbeheerder Liander dit 
nieuwe systeem in onze gemeente.

Het nieuwe digitale systeem biedt ons 
meer mogelijkheden. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld zelf flexibel de straatver-
lichting in een wijk eerder aan of later 
uit zetten. Tijdens deze testperiode, 
die start op maandag 8 februari, kan 
het zijn dat de straatverlichting op 
sommige plekken overdag brandt.

Ziet u, in de eerste weken na 8 februari 
overdag ergens brandende straatver-
lichting? Dan kunt u dit melden via 

onze website: www.oude-ijsselstreek.
nl/melden of telefonisch doorgeven 
via ons algemene nummer: (0315) 292 
292. Uw melding geven wij door aan 
Liander, zodat zij dit nieuwe systeem 
zo spoedig mogelijk overal in onze 
gemeente kunnen toepassen.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
DIVERSE LOCATIES
-  diverse locaties langs de N317, N330, N335, N817 

en N818 in de gemeente Oude-IJsselstreek, kappen 
3 essen, 5 zomereiken, 3 Italiaanse elzen en  
4 beuken, herplant van 3 elzen op locatie 
N317-Dinxperloseweg-Silvolde, vergunning 
verzonden 25-01-2021, procedure 3A

BREEDENBROEK
-  Molenweg 30A, verwijderen asbest golfplaten, 

acceptatie verzonden 27-01-2021, procedure 1

GENDRINGEN
-  Kerkplein ong., kappen 3 lindes, 1 appelboom,  

2 krenten, 4 kastanjes, 1 den en 1 perenboom i.v.m. 
herinrichting, herplant op locatie van minimaal  
18 bomen, in het plan nog nader te bepalen 
soorten + verplanting van 1 rode beuk, vergunning 
verzonden 22-01-2021, procedure 3A

-  Netterdensestraat t.h.v. Munsterweg 2, kappen  
2 knotwilgen, herplant van 3 fladderiepen in buurt 
van locatie, vergunning verzonden 22-01-2021, 
procedure 3A

-  Rozenstraat 13, verwijderen asbest vloerzeil, 
acceptatie verzonden 27-01-2021, procedure 1

HEELWEG
-  Gruttersweg 5, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 28-01-2021, procedure 1
-  Hoge Weg 33, plaatsen zonnepanelen, verdagen 

van het besluit met 6 weken, verzonden 
29-01-2021, procedure 3A

-  Spiekersweg 6, uitbreiding woning/aanbouw 
overkapping, aanvraag ontvangen 26-01-2021, 
procedure 1

MEGCHELEN
-  Julianaweg 3A, kappen 1 beuk, vergunning 

verzonden 25-01-2021, procedure 3A
-  Vlasakker 31-33, plaatsen dakkapellen, vergunning 

verzonden 27-01-2021, procedure 3A

NETTERDEN
-  Jonkerstraat 2, bouwen en handelen in strijd met 

regels RO: bouw kapschuur, aanvraag ontvangen 
20-01-2021, procedure 1

-  Netterdensestraat t.h.v. 17 / Windpark Den Tol, 
kappen 2 eiken, vergunning verzonden 21-01-2021, 
procedure 3A

SILVOLDE
-  Laan van Schuylenburch 8, melding Activiteiten-

besluit: realiseren fietsenstalling, acceptatiebrief 
verzonden 22-01-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 04-02-2021)

SINDEREN
-  Wissinklaan 14, div. sloopwerkzaamheden 

en verwijderen asbest, acceptatie verzonden 
26-01-2021, procedure 1

TERBORG
-  Marktplein 4, verwijderen schuur en asbest 

dakplaten, acceptatie verzonden 27-01-2021, 
procedure 1

ULFT
-  De Bolanden 5, uitbreiden/verbouwen bedrijfspand, 

aanvraag ontvangen 25-01-2021, procedure 1

-  Middelgraaf 40B, plaatsen nieuwe luchttoevoerkast, 
buitenstalling en 2 reclame-uitingen, aanvraag 
ontvangen 26-01-2021, procedure 1

VARSSEVELD
-  Burgemeester Fabiusstraat 11, nieuwbouw woning, 

vergunning verzonden 26-01-2021, procedure 3A
-  Doetinchemseweg 53, verbouwen voorm. 

winkelpand tot sportschool en aanbrengen reclame, 
aanvraag ontvangen 21-01-2021, procedure 1

-  Giezenveld 4, handelen in strijd met regels 
RO: aanleg zonneveldje, aanvraag ontvangen 
22-01-2021, procedure 1

-  Klaproosstraat 53, bouwen dakkapel, vergunning 
verzonden 26-01-2021, procedure 3A

VARSSELDER
-  Leemlandseweg 2, plaatsen erfafscheiding, 

aanvraag ontvangen 22-01-2021, procedure 1

WESTENDORP
-  Lankerdijk 15A, verwijderen asbest en div. 

sloopwerkzaamheden, acceptatie verzonden 
28-01-2021, procedure 1

RECTIFICATIE
-  Vorige week is per abuis onder ‘Varsseveld’ een 

verkeerd adres vermeld. De juiste vermelding moet 
zijn: De Egge 63, aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Staats-
courant 27-01-2021, procedure 3A

Voor procedures zie pagina 5
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Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein  
Hofskamp-Oost III Varsseveld 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 21 januari 2021 het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Hofskamp-Oost III Varsseveld’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1509.
BP000168-VA01, gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Inzage
De stukken liggen vanaf 4 februari 
2021 tot en met 18 maart 2021 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u het 
bestemmingsplan in het gemeente-
huis 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.  
Het bestemmingsplan is 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 het 
bestemmingsplan. In het gemeen-
tehuis 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 een aaneen-
gesloten gebied van ca. 43 hectare, 

gelegen ten noorden van de  
N318 (Aaltenseweg) en ten oosten 
van het bestaande bedrijventerrein 
Hofskamp-Oost II in Varsseveld. 
In de huidige situatie is het gebied 
overwegend agrarisch in gebruik, 
tevens zijn enkele woonpercelen 
aanwezig. Het bestemmingsplan 
voorziet in de ontwikkeling van 
een nieuw bedrijventerrein met 
een netto uitgeefbare oppervlakte 
van 25 hectare. Ook voorziet het 
bestemmingsplan in natuurontwik-
keling aan de noordzijde van het 
plangebied, nabij de beek Boven 
Slinge. Aanvullend hierop maakt ook 
de plaatsgebonden risicocontour van 
de vergunde biovergister AGroGas op 
het bestaande bedrijventerrein Hofs-
kamp-Oost II onderdeel uit van het 
plangebied.

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zoals deze 
in de periode van 15 oktober 2020 
tot en met 25 november 2020 voor 
iedereen ter inzage heeft gelegen. De 
wijzigingen van de planregels en de 
verbeelding hebben betrekking op:
•  Het uitbreiden van het plangebied 

door het opnemen van de plaats-
gebonden risicocontour van de 
vergunde biovergister AGroGas (met 

bijbehorende planregels) op het 
bestaande bedrijventerrein Hofs-
kamp-Oost II.

•  Het beperken van de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden binnen de 
bestemming ‘Groen’ naast de woning 
Aaltenseweg 105.

Daarnaast is de plantoelichting geac-
tualiseerd, aangevuld of (tekstueel) 
verbeterd. Voor nadere details over 
alle 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 beroeps-
mogelijkheid kan alleen gebruik 
worden gemaakt door:
•  belanghebbenden die een zienswijze 

indienden;
•  belanghebbenden, die aan kunnen 

tonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest om bij de gemeenteraad 
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 19 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.

Beeldkwaliteitsplan
Naast het bestemmingsplan is ook 
een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
Het is niet mogelijk om tegen het 
besluit tot vaststelling van het beeld-
kwaliteitsplan bezwaar of beroep in te 
stellen.

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.




