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Toekomstvisie Oude IJsselstreek 
aangescherpt 
De afgelopen jaren is er gewerkt aan 
een toekomstvisie voor Oude IJssel-
streek. In deze toekomstvisie worden 
de verschillende kernen beschreven. De 
gemeente heeft zichzelf zeven opgaven 
gesteld waarmee ze een antwoord kan 
bieden aan maatschappelijke uitdagingen. 
Uitdagingen waarmee de gemeente en de 
gemeenschap verder kunnen groeien. Deze 
opgaven - en meer - staan beschreven in 
de ontwerp-toekomstvisie getiteld: ‘Maak 
toekomst in Oude IJsselstreek’. 

Reacties
De toekomstvisie is een document 
geworden in de vorm van een magazine 
en lag van 25 november 2020 tot 6 januari 
2021 ter inzage. Tijdens deze inspraak-
periode zijn 9 reacties binnengekomen 
van inwoners, belangenverenigingen 

en ketenpartners. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad nog enkele aanpassingen 
meegegeven, waarmee de visie is aange-
scherpt. Het college heeft ingestemd 
met alle wijzigingen die - naar aanleiding 
van de reacties - worden verwerkt in de 
concept-toekomstvisie. Deze aangepaste 
visie wordt op 25 maart ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad. 

Met inwoners samen tot stand gekomen
De toekomstvisie vormt ook een basis 
voor verdere plannen van de gemeente. 
En het past binnen de opdracht die alle 
gemeenten hebben gekregen om een 
omgevingsvisie te schrijven voor de 
omgevingswet. De afgelopen jaren werden 
inwoners, ondernemers en inhoudelijk 
betrokken partners uitgenodigd om hun 
beelden bij de toekomst van Oude IJssel-

streek te delen. Dit gebeurde tijdens 
vele ontmoetingen en gesprekken. Er 
kwamen onderwerpen aan bod als wonin-
gaanbod, duurzaamheid, bereikbaarheid, 
vergroening, veiligheid en toerisme- & 
recreatiebevordering. Deze thema’s komen 
allemaal uitgebreid terug in de visie. 

Burgemeester Otwin van Dijk: “Wij zijn 
iedereen zeer dankbaar voor hun inbreng. 
We hebben de afgelopen jaren met heel 
veel mensen en organisaties gesproken 
over voor hen belangrijke onderwerpen. 
We hebben ook kinderen laten meedenken 
over de toekomst van Oude IJsselstreek. 
Een intensief en waardevol traject was dat. 
Natuurlijk heeft niet alle input letterlijk een 
plek gekregen in deze toekomstvisie, maar 
de grote lijn van de gesprekken zal zeker 
herkenbaar zijn.”

Foto van de Maand: Megchelen in de sneeuw

Wat was het genieten van alle prachtige 
winterfoto’s die u heeft ingestuurd naar 
aanleiding van onze oproep: ‘Wie maakt de 
mooiste winterfoto?’ Het ene exemplaar 
was nog fraaier dan de andere. De aller-
mooiste uitkiezen viel dan ook niet mee. 
Maar… we hebben een winnaar. 
De winnende foto van deze maand 

is gemaakt door Femke Marneth uit 
Megchelen. Haar foto is een maand lang 
de omslagfoto op onze Facebookpagina.

“Ik maakte deze foto vorige week dinsdag 
tijdens een vroege wandeling met de 
honden Nala en Nola”, zegt Femke. “Hij is 
gemaakt op de Landerweg in Megchelen. 

Op de achtergrond zie je de achterkant 
van de Vlasakker. We liepen te wandelen, 
in de frisse kou met het zonnetje op ons 
gezicht. En ik dacht: ‘Wauw, wat is die 
zon mooi!’ Ik heb bewust even een foto- 
momentje gepakt. Het voelde als het 
ultieme wintersportgevoel.”

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

17 februari 2021
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Inzameling snoei- en tuinafval 
(alleen op afroep)
In week 10 - dit is van maandag 8 
t/m vrijdag 12 maart - wordt grof 
snoeiafval (takken van bomen en 
struiken uit uw tuin) opgehaald. 
Het grove snoeiafval wordt alleen 
op afroep ingezameld. Dit om te 
voorkomen dat er onnodig wordt 
rondgereden. 

Wat zijn de spelregels?
•  Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij 

u wordt opgehaald meldt dan uw 
snoei- en tuinafval aan op  
www.oude-ijsselstreek.nl/inzame-
ling-grof-groen of telefonisch via het 
speciale servicenummer (0314) 377 
408. Aanmelden kan vanaf  
maandag 22 februari tot vrijdag  
5 maart 12.00 uur en is alleen 
mogelijk voor particulieren.

•  U mag het volgende aanbieden: 
snoeisel, stammetjes en takken (niet 
dikker dan 15 cm en niet langer dan 
1,5 meter).

•  Het snoei- en tuinafval moet tijdig 
(inzameling start om 07.00 uur) 
aan de openbare weg worden 

aangeboden op de dag dat u ook de 
GFT-container aanbiedt.

•  Het snoei- en tuinafval moet 
handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) 
en gebundeld worden aangeboden. 
Wij vragen u om voor het bundelen 
touw te gebruiken dat geen metaal of 
kunststof bevat. Per huishouden mag 
maximaal 1m³ worden aangeboden.

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinzame-
ling of heeft u klachten, neem contact 
met de gemeente op via telefoon-
nummer (0315) 292 292. 

Afvalinzameling weer zoveel 
mogelijk opgestart 
Vanaf maandag 15 februari is de 
afvalinzameling weer zoveel mogelijk 
opgestart. Te beginnen met de routes 
die voor maandag op de planning 
staan. De PMD- en papierinzameling 
van 15 tot en met 19 februari gaat door 
zoals gepland. Voor de inzameling 
van het GFT-afval en papier zijn geen 
vervangende data aangewezen. Is uw 
papiercontainer vol dan kunt u uw papier 
en karton naar de daarvoor bestemde 
ondergrondse containers brengen. 

Wat kunt u doen?
-  Zet de container voor 7.00 uur aan de 

straat op de plek waar u hem normaal 
ook neerzet. Gaat dit niet omdat er 
sneeuw ligt? Zet hem dan in ieder geval 
aan diezelfde kant van de straat. Zet 
hem niet OP de weg. Woont u aan een 
brede straat? Dan mag uw container 
in de goot staan. Maar kijk goed of hij 
geen gevaar voor het verkeer vormt.

-  De arm aan de zijkant van de inzamel-

wagen moet uw container op kunnen 
pakken. Dus zorg dat u uw container 
niet achter of op een berg sneeuw zet, 
want dan wordt deze mogelijk niet 
geleegd. Vanwege de grote drukte 
kunnen we niet terugkomen om de 
container alsnog te legen.

-  Zorg ervoor dat het afval niet vastge-
vroren in de container zit, want dan 
kunnen we hem niet legen. Maak de 
inhoud in dat geval met bijvoorbeeld 
een schep los voordat u de container 
aanbiedt. 

-  Houdt er rekening mee dat de 
inzamelaars op een ander moment op 
de dag kunnen komen. 

-  Help uw naobers en anderen die hun 
container niet zelf aan de weg kunnen 
plaatsen.

In de AfvalWijzer app en op  
www.mijnafvalwijzer.nl kunt u alle inza-
meldagen vinden en de locaties van de 
ondergrondse papiercontainers. 

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 23-02-2021 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  
18-02-2021vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl.  Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

Weersextremen
In november had ik filmopnames voor de 
lancering van de klimaatatlas. Het eind-
resultaat is te zien via: www.oude-ijs-
selstreek.nl/klimaatvideo. Ik stond in 
de kurkdroge Lange Sloot, ook wel ‘de 
kleine beek’ genoemd. Deze loopt van 
de hoek Lankerdijk/Zelhemseweg aan 
de Varsseveldse zijde tot voorbij de 
Halseweg in Westendorp. Zelden was 
droogte in mijn omgeving zo duidelijk 
zichtbaar. Hoe bizar is het dat nu, amper 
3 maanden later, het water bijna over de 
oeverrand heen klotst. Met als gevolg 
een gigantische stroming richting 
Doetinchem. Ook de weilanden staan 
deels onder water en de kleine overloop-
slootjes zijn tot aan de rand gevuld. 

Sinds vorige week zondag hebben de 
kinderen ook ervaren wat jachtsneeuw 
is. Er viel niet een klein beetje sneeuw, 
maar een serieuze berg. Dit met alle 
bijbehorende ongemakken. In onze 
schuur bijvoorbeeld lag binnen net 
zoveel sneeuw als buiten. En we waren 
aan alle kanten behoorlijk ingesneeuwd. 
Op sommige plekken tot een meter 
hoog geblazen door de straffe koude 
oostenwind. Maar oh, wat was het een 
schitterend gezicht! 

Een paar dagen later ging de wind 
liggen en de zon uitbundig schijnen. In 
combinatie met een prachtige blauwe 

lucht werd de aanblik zo mogelijk nog 
mooier. Zowel overdag als ’s nachts ging 
de thermometer dik onder nul. Sleetjes 
werden afgestoft en iedereen ging naar 
buiten. Blije gezichten, genietend van het 
winterwonderland. En stiekem hoopten 
velen op natuurijs. Want dat geeft 
toch het ultieme gevoel van vrijheid: 
schaatsen in de vrije natuur.

De natuur gaat zijn gang en verrast 
ons steeds vaker met extreme weers-
verschillen. Zomerse temperaturen in 
april die voortduren tot aan september. 
Droogte doordat er geen druppel regen 
valt tot diep in november. En nu weer een 
heerlijke ‘echte’ winter die we lang niet 
hebben gehad. 
Van aangenaam warm naar snikheet. 
Van droogte naar wateroverlast. Van een 
boterzachte winter naar 15 graden vorst. 

Weerextremen blijven. Los daarvan zet 
de opwarming van de aarde door. We 
moeten de klimaateffecten op lange 
termijn zo klein mogelijk houden. Het is 
belangrijk dat we ons daarvan bewust 
zijn. Benieuwd naar wat jij kan doen in 
jouw huis, tuin en buurt? Kijk dan op de 
website  
www.weetvanwater.nl/klimaatatlas. 

▲ Wethouder Ankersmit

Raadsvergadering 25 februari 
U kunt de het openbare deel van 
deze vergadering zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream. 
Aanvang: 20.00 uur.

Onderwerpen:
-  Herziening Samenwerkingsregeling 

Regio Achterhoek – 25ste wijziging 
-  Controleprotocol 2020 en 

normenkader 2020 
-  Voorstel Wijziging gemeenschappe-

lijke regeling Veiligheidsregio Noord 
Oost Gelderland

-  Kadernota 2022-2025 Veiligheids-
regio Noord Oost Gelderland

-  Gebiedsvisie Gendringen
-  Startnotitie herontwikkeling 

Wesenthorst
-  Evaluatie starterslening 2020

-  Uitgangspuntennota 2022 GGD 
Noord Oost Gelderland

De agenda en de vergaderstukken bij 
de openbare 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
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WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen 2021
In onderstaand artikel leest u 
informatie over de WOZ beschikking 
en de aanslag gemeentelijke 
belastingen 2021. Eind van deze week 
ontvangen alle huishoudens in Oude 
IJsselstreek de aanslag per post of via 
MijnOverheid.nl. 

De gemeenteraad heeft op  
10 november 2020 de nieuwe tarieven 
2021 vastgesteld. Een tarievenover-
zicht vindt u in de bijsluiter van de 
aanslag of op onze website  
(www.oude-ijsselstreek.nl). 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de Wet WOZ staat dat de gemeente 
jaarlijks nieuwe waarden moet 
vaststellen voor alle panden binnen 
de gemeente. Peildatum voor belas-
tingjaar 2021 is 1 januari 2020. De 
WOZ-waarde wordt gebruikt voor 
vaststelling van diverse belastingen, 
zoals bijvoorbeeld de onroeren-
de-zaakbelastingen, de waterschaps-
belasting en bij het bepalen van het 
eigenwoningforfait. Op de aanslag 
vindt u uw gemeentelijke belastingen 
en de WOZ beschikking. Tegelijkertijd 
met de aanslag ontvangt u ook een 
bijsluiter met extra informatie. 

Covid-19
In eerste instantie bestond de 
indruk dat het COVID-19 virus geen 
directe gevolgen zou hebben voor de 
WOZ-waarden voor het jaar 2021. 
Deze waarden zijn namelijk gebaseerd 
op waardepeildautum 1 januari 2020. 
Uit de verkoopcijfers van woningen 
bleek dit ook zo te zijn. Dit geldt 

echter niet voor een bepaalde groep 
niet-woningen. Bepaalde sectoren 
zijn namelijk zeer zwaar getroffen 
door de COVID-19 maatregelen en dit 
heeft dan ook gevolgen voor de WOZ- 
waarden van deze panden. De WOZ- 
waarden van deze panden zijn daarom 
tijdelijk verlaagd. 

Bezwaar
De gemeente bepaalt de WOZ-waarde 
nauwkeurig. Als u van mening bent 
dat deze niet klopt, kunt u dit via een 
bezwaarschrift, per brief of e-mail, 
kosteloos aan ons kenbaar maken. 
Het is verstandig om eerst even 
contact met ons op te nemen voordat 
u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk 
om vooraf een afspraak te maken 
met de taxateur. Het gesprek kan 
telefonisch, via de mail of bij u thuis 
plaatsvinden.
 
Soms schakelen inwoners zelf een 
deskundige in. Er zijn bedrijven die 
werken op no-cure-no-pay basis. Dit 
lijkt voor u gratis, maar de gemeente 
moet de kosten vergoeden bij 
toekenning van een bezwaar. Deze 
kosten worden een jaar later weer 
verdisconteerd in het tarief voor 
de onroerende-zaakbelasting. Dus 
indirect werkt dit kostenverhogend. 
Wij adviseren u daarom eerst contact 
met ons op te nemen, dit voorkomt 
onnodige bezwaarschriften en kosten.

MijnOverheid
De gemeente Oude IJsselstreek biedt 
de inwoners de mogelijkheid om de 
aanslag gemeentelijke belastingen 

via MijnOverheid te ontvangen en te 
betalen. U ontvangt dan de aanslag in 
de berichtenbox van MijnOverheid en 
niet meer per post. Als u de aanslag 
gemeentelijke belastingen voortaan 
digitaal wilt ontvangen en betalen, 
moet u zich registreren voor de Berich-
tenbox op www.mijn.overheid.nl. 
Hiervoor hebt u DigiD nodig. Na de 
registratie kunt u direct gebruikmaken 
van de Berichtenbox.

Taxatieverslag
Het taxatieverslag voor woningen  
kunt u inzien en downloaden via de 
berichtenbox van MijnOverheid  
(www.mijn.overheid.nl) met uw DigiD. 
Ga daarna naar het tabblad Woning en 
vervolgens naar WOZ – gegevens en 
klik dan op het adres. Als de aanslag 
op een bedrijfsnaam staat dan kunt u 
inloggen op www.oude-ijsselstreek.nl 

(toets via de zoekbalk in: Taxatie-
verslag) met het aanslagnummer en 
aanslagbedrag. Een andere moge-
lijkheid is een e-mail sturen naar: 
belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Vragen
Heeft u vragen over uw belastingaan-
slag, dan kunt u contact opnemen met 
team Belastingen van de gemeente: 
tel. (0315) 292 292 of stuur een e-mail 
naar: belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Wist u dat?
•  Een bezwaar indienen via de 

gemeente echt kosteloos is!
•  Uw aanslag gemeentelijke 

belastingen digitaal kunt 
ontvangen en betalen via  
MijnOverheid.nl!

Als u van mening bent dat uw aanslag niet klopt, kunt u ons altijd bellen om dit samen te bespreken 
en te kijken naar een mogelijke oplossing. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met de 

taxateur als u van mening bent dat de waarde niet correct is vastgesteld.

Beschikking Omgevingsvergunning Silvolde
fietsenstalling Almende College locatie Isala/Laudis
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning hebben verleend 
voor een nieuwe fietsenstalling 
behorend bij het Almende College, 
locatie Isala/Laudis, gevestigd aan 
de Laan van Schuylenburch en 
het Terborgseveld in Silvolde. De 
locatie van de nieuwe fietsenstalling 
betreft een gedeelte van het huidige 
trainingsveld van voetbalvereni-
ging Terborg, gelegen direct ten 
noordwesten van de tennisbanen. 
De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatienummer: 
NL.IMRO.1509.OV000067-VA01. 
De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W-2020-1003.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage gelegen. Hiertegen zijn 
zienswijzen ingediend, die aanleiding 
hebben gegeven tot verkleining van het 
besluitgebied tot alleen de locatie van 
de fietsparkeervoorziening. Het vast-
gestelde besluitgebied is als bijlage 
opgenomen in de bij de verleende 
omgevingsvergunning behorende 
ruimtelijke onderbouwing. De verleende 
omgevingsvergunning, inclusief de 
bijbehorende bijlagen, wordt ter inzage 
gelegd vanaf 18 februari 2021 tot 
en met 1 april 2021. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis 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 balievergun-
ningen@oude-ijsselstreek.nl. De 
omgevingsvergunning is in elektro-
nische vorm te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen 
via de website van de gemeente (www.
oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt 
op ‘Almende College’. In het gemeen-
tehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op 
papier bekijken. De elektronische vorm 
is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsver-
gunning kan tijdens de terinzage-
legging beroep worden ingesteld bij 
de Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Van deze beroepsmo-
gelijkheid kan alleen gebruik worden 

gemaakt door:
•  belanghebbenden, die een zienswijze 

indienden,
•  belanghebbenden, die aan kunnen 

tonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig een zienswijze in 
te dienen;

•  een belanghebbende, die 
bedenkingen heeft tegen de 
onderdelen die bij de vaststelling zijn 
gewijzigd.

Tijdens de beroepstermijn 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 bij de Rechtbank Gelderland 
worden ingediend. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de voorzieningenrechter 
van de genoemde rechtbank.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
-  Dorpsstraat 33, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: wijzigen bestemming in 
‘wonen’, vergunning verzonden 09-02-2021, 
procedure 3A

-  Oude IJsselweg 12, kappen één niet nader 
genoemde boom, aanvraag ontvangen 04-02-2021, 
procedure 1

SILVOLDE
-  Bontebrug 6, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: wijziging bedrijfswoning naar 
reguliere woning, aanvraag ontvangen 09-02-2021, 
procedure 1

TERBORG
-  Bergweg 6, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 09-02-2021, procedure 1
-  Silvoldseweg en Varsseveldseweg, handelen 

in strijd met regels RO: ontheffing aanvraag 
nachtelijke werkzaamheden aan de spoorwegover-
gang in de nachten van 7 op 8 maart en van  
28 op 29 maart, vergunning verzonden 10-02-2021, 
procedure 3A

-  Van Damstraat (plek weekmarkt), standplaats-
vergunning voor verkoop van vis en aanverwante 
artikelen iedere woensdag in 2021, vergunning 
verzonden 10-02-2021, procedure 3A

-  Voorbroek 7, sloop woning en verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 09-02-2021, procedure 1

ULFT
-  Iepenstraat 8, plaatsen dakopbouw, aanvraag 

ontvangen 10-02-2021, procedure 1
-  Kerkstraat (plein achter kerk bij sportzaak), 

standplaatsvergunning voor verkoop van vis en 
aanverwante artikelen iedere dinsdag in 2021, 
vergunning verzonden 10-02-2021, procedure 3A 

VARSSEVELD
-  Kerkplein 16, melding activiteitenbesluit: verbouw 

café en uitbreiding hotel met 5 hotelkamers, accep-
tatiebrief verzonden 09-02-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 18-02-2021)

WESTENDORP
-  Doetinchemseweg 119, verbouw bedrijfsgebouw, 

aanvraag ontvangen 09-02-2021, procedure 1
-  Halseweg 2 (parkeerplaats Kulturhus), standplaats-

vergunning voor verkoop van vis en aanverwante 
artikelen iedere dinsdag in 2021, vergunning 
verzonden 10-02-2021, procedure 3A

-  Lankerdijk 15A, handelen in strijd met regels RO: 
plaatsen tijdelijke stacaravan, aanvraag ontvangen 
02-02-2021, procedure 1

Wijziging standplaats 
chemokar Gendringen
Met ingang van 18 februari 2021 wijzigt de 
standplaats van de KCA inzamelwagen (chemokar) 
in Gendringen. 

In verband met de bouw van Woonzorgcentrum De 
Oevelgunne wordt de standplaats tijdelijk verplaatst 
naar het Willem Alexanderplein in Gendringen.  
De inzameling in Gendringen blijft op vrijdag van  
10.30 uur tot 12.00 uur (in de weken 7, 11, 15, 20,  
24, 29, 33, 38, 42, 46, en 50). 

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.


