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Tweede Kamer
verkiezingen en corona 
De Tweede Kamerverkiezingen zullen dit jaar anders verlopen dan u gewend 
bent. Dit heeft te maken met de coronapandemie en de maatregelen die we 
moeten nemen om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Naast 
de reguliere stemdag op 17 maart komen er twee extra stemdagen voor mensen 
in de risicogroep. En mensen van 70 jaar en ouder kunnen dit jaar per brief hun 
stem uitbrengen.

Stemlocaties
Er zijn 23 locaties in de gemeente waar 
u op 17 maart kunt stemmen. U kunt 
stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. 
De dichtstbijzijnde locatie vindt u op uw 
stempas. Alle locaties zijn ingericht volgens 
de coronarichtlijnen. Het kan voorkomen 
dat uw vertrouwde locatie waar u altijd ging 
stemmen niet meer op de lijst staat. U vindt 
alle stemlocaties op onze website.

Extra stemdagen voor risicogroepen
Op 15 en 16 maart zijn er vier stemlocaties 
open in onze gemeente: sporthal Van 
Pallandt in Varsseveld, de Georgiuskerk 
in Terborg, DRU industriepark in Ulft 
en Verenigingsgebouw Atletico ’73 in 
Gendringen. Deze extra mogelijkheid om 
te stemmen is bedoeld om ouderen en 
kwetsbaren die in de risicogroep vallen 
de gelegenheid te geven om op een rustig 
moment te kunnen stemmen. U hoeft zich 
hiervoor niet aan te melden. 

Briefstemmen
Dit jaar kunnen alle mensen van 70 jaar 
of ouder per brief stemmen. Inwoners die 
hiervoor worden uitgenodigd krijgen thuis 
bericht. De briefstem kan worden terug
gestuurd per post of worden ingeleverd 
bij het afgiftepunt bij het gemeente huis. 
Let erop dat u uw briefstem op tijd op 
terugstuurt of inlevert. Alle stemmen die 
na 17 maart 21.00 uur binnenkomen zijn 
ongeldig.

Coronarichtlijnen
Op alle stembureaus worden de 
coronarichtlijnen gevolgd. Dit betekent 
dat we anderhalve meter afstand houden 
en mondkapjes dragen. Ook zijn er 
spatschermen geïnstalleerd en wordt 
alles regelmatig schoongemaakt en 
gedesinfecteerd. Iedere bezoeker krijgt een 
eigen ‘stempotlood’. We vragen van alle 
stembureaubezoekers om de aanwijzingen 
op te volgen en de richtlijnen te hanteren. 

Bent u op de dag van stemmen verkouden 
of heeft u klachten die kunnen wijzen op 
corona? Blijf dan thuis en machtig iemand 
om uw stem uit te brengen. 

Stemmen bij volmacht
Als een kiezer niet in de gelegenheid is 
zelf te gaan stemmen  bijvoorbeeld door 
werk, ziekte of vakantie  kan hij/zij een 
andere kiezer machtigen dit voor hem te 
doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De 
persoon die wordt gemachtigd, kan de 
volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/
haar eigen stem uitbrengen. De persoon 
die wordt gemachtigd om voor iemand 
anders te stemmen, de gemachtigde, mag 
bij de komende Tweede Kamerverkiezing 
maximaal 3 volmachten aannemen. 

Klik voor meer informatie op de button 
‘Verkiezingen Tweede Kamer 2021’ op onze 
website: 

  www.oude-ijsselstreek.nl

▲ Er zijn 23 stemlocaties in onze gemeente waar u op 17 maart kunt stemmen. Alle locaties 
zijn ingericht volgens de coronarichtlijnen en iedere bezoeker krijgt een eigen stempotlood.

Persoonlijk 
energie advies  
in corona tijd 
Waar moet ik op letten als ik mijn huis ga 
isoleren? Welke typen zonnepanelen zijn 
er? En wat is precies het verschil tussen 
dubbel glas en HR++ glas? Allemaal 
vragen die kunnen spelen als je je huis 
energiezuiniger of comfortabeler wilt 
maken. Om zeker te weten dat je de juiste 
keuzes maakt, wil je hier een betrouwbaar 
en onafhankelijk antwoord op.

Bij Agem Energieloket vraag je eenvoudig 
en gratis een telefonisch consult aan 
met een deskundige energieadviseur. 
Deze adviseur beantwoordt al jouw 
technischinhoudelijke vragen en denkt 
met je mee over energiebesparende 
maatregelen. Omdat dit consult op 
afstand plaatsvindt, kan je dit ook in 
coronatijd gewoon aanvragen. Hierdoor 
hoef je niet te wachten met het nemen 
van energiebesparende maatregelen. 
Door een bijdrage van gemeente Oude 
IJsselstreek kost het consult je niets. 
Voor meer informatie en het aanvragen 
van een telefonisch consult ga je naar:

  www.agem.nl/telefonisch-consult 

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

10 februari 2021
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Bent u klaar voor de winter?
Hoewel we tot nog toe een vrij zachte winter hebben 

gehad, hebben we nu te maken met enorme sneeuwval 
en strenge vorst. Sinds afgelopen weekend zijn onze 

strooi- en schuifploegen volop aan het werk. Sneeuw en 
vorst zorgen vaak voor een prachtig landschap en veel 
plezier, maar er kleven ook nadelen aan het winterweer.

Geen strooiwagens buiten de reguliere routes
Het is de komende week glad op straten en in woonwijken. Door de avondklok 
is er weinig verkeer om het zout in te rijden. Wij doen ons uiterste best om de 
A en B routes begaanbaar te houden. Hiervoor zetten we extra medewerkers 
en loonwerkers in. We krijgen enorm veel aanvragen om te strooien/schaven 
op wegen buiten de reguliere routes. Dat was begin deze week helaas niet 
mogelijk. Zodra dat kan, gaan we dit uiteraard weer doen. We vragen hiervoor 
uw begrip. Ook doen we een beroep op u om zoveel mogelijk uw eigen oprit/
stoep sneeuwvrij te houden en - waar mogelijk - ook anderen daarbij te helpen’.

Hoe 
gaan we 
te werk?De provincie geeft signalen 

aan de gemeenten als er 
vorst komt. Zij zorgen voor 
het strooien op de provinciale 
wegen en de gemeente 
start dan met het preventief 
strooien op het eigen 
wegennet.

Preventief strooien doen we 
ook grens overschrijdend 
bijvoorbeeld richting Aalten, zo 
helpen we elkaar. We strooien 
met 5 wagens de preventieve 
route. We beginnen dus op het 
moment dat er eigenlijk nog 
niets aan de hand lijkt. Als er 
sneeuw komt, zetten we twee 
extra wagens in. 

Zo kunt u

zelf helpen!

 Strooi zout als het glad is!
T  Denk aan het milieu: er is 

niet veel zout nodig. Strooi 
alleen op de plekken waar 
gelopen wordt. 

T  Een welkom huis heeft een 
sneeuwvrije toegang

T  Veeg de sneeuw niet naar 
de buren of op de weg, maar 
naar een plek waar het veilig 
is voor iedereen.

T  Goten en rioolputten kunnen 
verstopt raken door sneeuw, 
dus dat is ook geen goede 
plek om de sneeuw naar toe 
te schuiven.

T  Ligt er al een dikke laag ijs? 
Dan is zout geen optie meer, 
maar door het strooien van 
zand wordt de weg weer 
begaanbaar.

T  Help ook je buren als zij wat 
minder mobiel zijn, zeker als 
we sneeuw gaan schuiven.

T  Voor de echte stoere 
inwoners die helpen om 
de stoep voor je buren 
schoon te houden: dan kun 
je uiteraard zout bij de werf 
halen!

De 
routes

We hebben een A route en een B route. De A routes zijn de hoofdwegen en bijvoor-
beeld de wegen naar de scholen, bejaardencentra en de dokters praktijken. De B wegen 

komen gelijk daarna. De gemeente zorgt ervoor dat de belangrijkste wegen veilig zijn, 
maar stoepen doen we bijvoorbeeld niet. Meer informatie over de routes kunt u vinden 

op: www.oude-ijsselstreek.nl/strooiroutes of bekijk een filmpje via de QR-code linksboven.

Doe mee met de Achterhoekse Bespaaractie 
Steeds meer mensen in de Achterhoek 
gaan aan de slag met het verduur
zamen van hun woning. Woningei
genaren van woningen gebouwd 
vóór 1985 kunnen zich melden om 
te onderzoeken of en hoe hun huis 
beter geïsoleerd kan worden. Veel van 
deze woningen zijn bij de bouw niet of 
beperkt geïsoleerd, waardoor er vooral 
in de wintermaanden veel warmte 
onnodig uit huis verdwijnt. 

Deze woningen zijn tijdens de bouw 
niet geïsoleerd omdat er toen nog geen 
eisen werden gesteld aan de energie
zuinigheid van woningen. In de loop 

der jaren zijn er soms een aantal zaken 
verbeterd maar zijn deze verbouwingen 
gedateerd. Het is dan waarschijnlijk 
dat de spouwmuur, dakisolatie of het 
(dubbel) glas verouderd zijn. 

Aanmelden
Woningeigenaren met een woning 
gebouwd vóór 1985, zullen de komende 
weken verspreid in Oude IJsselstreek 
een oproep van wethouder Kock 
ontvangen. Inwoners die nu al aan de 
slag willen gaan met de verduurzaming 
van de eigen woning kunnen zich nu 
ook al aanmelden via www.agem.nl/
bespaaractie.
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N317: aanleg rotonde Bontebrug
Vanaf 12 april 2021 legt de provincie 
op de provinciale weg N317 ter 
hoogte van het kruispunt Ulftseweg/
Oversluis/Dinxperloseweg een rotonde 
aan. In 2013 zijn de verkenningen 
al begonnen om dit punt veiliger te 
maken en in april wordt nu gestart met 
het aanleggen van een rotonde en een 
fietspad. Om ruimte te maken voor de 
aanleg van de rotonde en het fietspad 
kapt de provincie op 17 en 18 februari 
21 bomen. 

Werkzaamheden
Bij Bontebrug ter hoogte van het 
kruispunt Ulftseweg, Dinxperloseweg 
en Oversluis (N317) wordt een rotonde 
aangelegd. Voor fietsers vanuit 
Dinxperlo legt de provincie een nieuwe 

fietsroute aan achter de cafetaria ‘Bij 
Ben’. De route ligt ten noordoosten 
van het bovengenoemde kruispunt 
en sluit aan op het 2richtingen 
fietspad langs de N317 richting Ulft en 
Silvolde. Verder wordt er onderhoud 
uitgevoerd aan de hoofdrijbaan N317 
Dinxperloseweg richting Dinxperlo 
over een lengte van ca 600 meter. En 
ze verwijderen de voorsorteerstrook 
rechtsaf komende vanuit Dinxperlo 
richting Bontebrug, hiermee wordt 
een gevaarlijk verkeersknooppunt 
weggenomen.

Inpassingsplan
Op 9 februari 2016 hebben Provinciale 
Staten het Provinciaal Inpassings
plan voor de aanleg van de rotonde 

Bonte brug vastgesteld. Na de 
uitspraak van de Raad van State op 28 
september 2016 is het plan onherroe
pelijk geworden.

Planning
Op 17 en 18 februari 2021 start 
de provincie met voorbereidings
werkzaamheden en kappen zij 21 
bomen. Op 8 december 2020 heeft 
de provincie een kapvergunning 
aangevraagd bij de gemeente Oude 
IJsselstreek voor het kappen van 12 
dennen, 4 fruitbomen, 4 lindes en 1 
beuk langs de Dinxperloseweg (N317) 
in Ulft. Gemeente Oude IJsselstreek 
verleende deze vergunning op 17 
december 2020. Op 28 januari 2021 
werd de kapvergunning onherroepe

lijk: de vergunning staat vast. Vanaf 
maandag 12 april 2021 starten de 
werkzaamheden voor de aanleg van 
de rotonde en het fietspad. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden 
18 juni 2021 klaar. De provincie kondigt 
de werkzaamheden vooraf aan. Kijk 
voor actuele wegwerkzaamheden op 
www.bereikbaargelderland.nl.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem 
een kijkje op de projectpagina van 
de provincie: www.gelderland.nl/
Overzichtprovincialewegen/
N317rotondeBontebrug, stel uw 
vraag via hun vragenformulier of 
neem telefonisch contact op via 
(026) 359 99 99.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Rafelderseweg 10, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 30012021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Dijkweg 8, uitbreiden woning, aanvraag ontvangen 

04022021, procedure 1
•  Grotestraat 38, verbouw appartement, aanvraag 

ontvangen 31012021, procedure 1
•  Grotestraat 47, wijzigen voorgevel, aanvraag 

ontvangen 28012021, procedure 1

HEELWEG
•  Molenweg 24, verwijderen asbest platen, acceptatie 

verzonden 04022021, procedure 1
•  Van den Bergsdijk 10, handelen in strijd met 

regels RO en bouwen: bouw vrijstaande woning, 
vergunning verzonden 02022021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Heisestraat 12, plaatsen zonnepanelen, vergunning 

verzonden 02022021, procedure 3A

•  Uilenweg 3, plaatsen dakkapel op bijgebouw, 
aanvraag ontvangen 01022021, procedure 1

NETTERDEN
•  Papenkampseweg 4, ontwerpvergunning voor 

activiteit milieu: actualiseren vergunning en 
wijzingen dieraantallen, ontwerpbesluit verzonden 
29012021, ontwerpbesluit ter inzage m.i.v. 
11022021, procedure 2A 
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke 
definitieve besluit worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit 
en men belanghebbende is.

SILVOLDE
•  Kroezendijk 2, uitbreiding kapschuur, aanvraag 

ontvangen 31012021, procedure 1

TERBORG
•  Ettensestraat 27, aanleggen kikkerpoel, aanvraag 

ontvangen 31012021, procedure 1

ULFT
•  Buizerdweg 23, handelen in strijd met regels RO: 

bouw carport/schuur, vergunning verzonden 
02022021, procedure 3A

•  de Hogenkamp 2, nieuwbouw bedrijfs verzamel
gebouw, vergunning verzonden 01022021, 
procedure 3A

•  Gietijzerlaan 5, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 02022021, procedure 3A

•  Gietijzerlaan 5A, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 02022021, procedure 3A

•  Wesenthorstlaan 1, wijzigen buitenkleuren 
monument, vergunning verzonden 01022021, 
procedure 3A

WESTENDORP
•  Lankerdijk 15A, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: tijdelijk plaatsen stacaravan, 
aanvraag ontvangen 02022021, procedure 1

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
Ontwerp Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek hebben op 9 
februari 2021 besloten om de ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteits
kaart regio Achterhoek ter inzage te leggen. 

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen hebben 
samen met de Omgevingsdienst Achterhoek een bodemkwaliteitskaart met Nota 
bodembeheer opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarin per zone 
de gebieds eigen, karakteristieke bodemkwaliteit is vastgesteld. De spelregels voor 
het omgaan met grond zijn uitgewerkt in de Nota bodembeheer.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek zijn van plan 
met de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer in te stemmen, zodat op een 
verantwoorde wijze invulling gegeven kan worden aan het grondverzet tussen de 
gemeenten in de regio Achterhoek. Met behulp van de Nota bodembeheer wordt 
grondverplaatsing binnen de regio eenvoudiger gemaakt; het vermindert de regels 
en het bespaart kosten.

Inzage
De stukken liggen vanaf 10 februari 2021 tot 24 maart 2021 voor iedereen ter 
inzage. Wanneer u de ontwerp Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart 
wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken bij ons bodemloket. Voor het 
maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een email sturen 
naar bodemloket@oudeijsselstreek.nl.

De ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2021 
zijn ook via www.oudeijsselstreek.nl te raadplegen. De stukken zijn ook in te zien 
bij in de gemeentehuizen van de overige gemeenten.

Zienswijze
Procedure 2 is hierop van toepassing (zie vorige pagina).

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning 
Emmerikseweg 10 in Netterden 
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 een woning aan de Emmerikseweg 
10 in Netterden. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie
nummer: NL.IMRO.1509.OV000070ON01. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W20200487.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 11 februari tot en met 24 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 email sturen 
naar balievergunningen@oudeijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in 
elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen 
via de website van de gemeente (www.oudeijsselstreek.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.


