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Achterhoeks Woonwensen-  
en Leefbaarheidsonderzoek  
DOE MEE!
Op 1 maart 2021 start een belangrijk 
onderzoek naar de woonwensen voor 
de toekomst en de huidige leefbaar-
heid in de Achterhoek. In 2017 werd dit 
onderzoek ook uitgevoerd. Anno 2021 is 
het nodig om de inzichten te actualiseren 
en ontwikkelingen in beeld te brengen. Het 
onderzoek loopt in de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. In 
opdracht van 8RHK ambassadeurs wordt 
dit onderzoek uitgevoerd door bureau 
Moventem.

Wonen in de toekomst 
8RHK ambassadeurs is een regionale 
samenwerkingsorganisatie van 
ondernemers, maatschappelijke organisa-
ties en overheid. Er wordt vanuit verschil-
lende thematafels gewerkt aan versterking 
van de regio. De thematafel Wonen & 
Vastgoed gaat met de uitkomsten van dit 
grote onderzoek over wonen en leefbaar-
heid aan de slag. De uitkomsten helpen 
om plannen goed af te stemmen op de 
behoeftes van inwoners en betere beslis-
singen te nemen. 

Hoe wordt de leefbaarheid ervaren? 
Welke aanpassingen van de bestaande 
woningen zijn nodig? Welke woonwensen 
hebben starters en bijvoorbeeld 
ouderen op de woningmarkt? Waarmee 
moet rekening worden gehouden bij 
nieuwbouw? Allemaal vragen die aan bod 
komen in het Achterhoeks Woonwensen- 
en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). 

Achterhoekers laat je horen!
Een steekproef van meer dan 40.000 
Achterhoekers van 18 jaar en ouder 

ontvangt een uitnodigingsbrief voor 
het onderzoek. Per brief ontvangen zij 
een uitnodiging om een online enquête 
in te vullen. Ook de deelnemers van de 
verschillende inwonerpanels in de regio 
ontvangen een uitnodiging. Hoe meer 
Achterhoekers meedoen, hoe beter. Bent 
u 18 jaar of ouder en wilt u ook meedoen? 
Ga dan naar de website www.awlo.nl en 
doe mee! 

Onder de deelnemers van de AWLO-en-
quête worden 100 VVV-bonnen verloot 
ter waarde van € 20,00 die bij voorkeur 
lokaal besteed kunnen worden. Aan het 
einde van de enquête kunnen deelnemers 
aangeven of ze daar kans op willen 
maken. 

Het belang van een fijne woon- en 
leefomgeving
Ben Hiddinga, voorzitter thematafel 
Wonen & Vastgoed, 8RHK ambassadeurs: 
“Door corona beseffen we meer dan ooit 
hoe belangrijk een fijne woon- en leefom-
geving is. We hebben allemaal geklust aan 
ons huis, gewandeld in onze bossen; wat 
is dan precies fijn wonen en leven? Dat is 
voor iedereen anders. Juist daarom is het 
zo belangrijk dat zoveel mogelijk Achter-
hoekers meedoen met dit onderzoek. 
Zodat we weten wat er leeft, wat de woon-
behoeftes zijn en hoe we onze plannen 
hier op af kunnen stemmen.”

Meer informatie
Vragen over het onderzoek of kunt u niet 
digitaal meedoen? Kijk op www.awlo.nl of 
neem contact op met Moventem via  
info@awlo.nl of telefonisch  
(0575) 760 227.

Onder de deelnemers van de 
AWLO-enquête worden  

100 VVV-bonnen verloot ter  
waarde van € 20,00 die bij voorkeur 

lokaal besteed kunnen worden. ▶

Kleurrijke 
verrassing voor 
onze AfvalHelden 

Van 1 tot en met 7 maart 2021 is het 
de ‘Week van de AfvalHelden’. Alle 
mensen die zich dagelijks inzetten 
om ons afval in te zamelen, de buurt 
schoon te houden, het groen in onze 
omgeving bij te houden en het afval 
dat ingezameld is weer te verwerken 
tot nieuwe grondstoffen, worden 
deze week in het zonnetje gezet. 

Wij zouden het leuk vinden als kinderen 
in die week ook de afvalhelden in het 
zonnetje zetten! Kinderen kunnen 
meedoen door een kleurplaat in te kleuren 
en deze in de week van 1 tot en met 7 
maart, achter het raam (zichtbaar van de 
openbare weg) op te hangen. Een mooi 
gebaar en een goede opsteker voor alle 
afvalmedewerkers die hard aan de slag 
zijn. De AfvalHelden kijken nu al uit naar 
de ingekleurde kleurplaat!

De kleurplaat kunt u downloaden via 

  www.oude-ijsselstreek.nl/tekening

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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Herdenking Rademakersbroek 
gaat niet door
Jaarlijks herdenken we op  
2 maart dat 46 Nederlanders in 
een tarweveld aan de Rademakers-
broek bij Varsseveld zijn geëxe-
cuteerd. Een herdenking waar 
altijd veel inwoners, leerlingen 
van basisschool De Meeander uit 
Heelweg en andere belangstel-
lenden bij aanwezig zijn.  

Vanwege de geldende coronamaatre-
gelen kan deze bijeenkomst dit jaar niet 
plaatsvinden. Namens het bestuur van 
de gemeente en namens Varssevelds 
Belang wordt op 2 maart een 
bloemstuk bij het monument gelegd. 

Breng de herinneringen aan 
Rademakersbroek bij je thuis
Burgemeester Otwin van Dijk: “We 
kunnen dit jaar door corona helaas niet 
fysiek samenkomen om te herdenken. 
De gebeurtenissen die net voor het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
hebben plaatsgevonden bij Radema-
kersbroek, vormen elk jaar weer de 
basis voor een bijzondere herdenking. 
Het is een rauw stuk oorlogsgeschie-
denis. Over 46 onschuldige mannen 
die werden doodgeschoten als 
vergelding voor het ombrengen van 
vier Duitse soldaten door verzetsgroep 
De Bark. 
Deze gebeurtenis laat goed de 
zinloosheid van oorlog zien. Nu we 
niet samen kunnen komen, kunt u/kun 
jij misschien wel zélf thuis stilstaan 
bij de verschrikkingen van oorlog. 

Verschrikkingen die ook onze streek 
en onze inwoners hebben getekend en 
die helaas nog dagelijks in veel landen 
plaatsvinden. Hoe open staan wij 
voor hulp aan mensen die slachtoffer 
zijn van oorlog, klimaat- en voed-
selrampen? Praat er thuis over met 
elkaar en met je kinderen. Breng zo 
de herinnering van Rademakersbroek 
bij je thuis… Dan komt het ook écht 
binnen!”

Het uitgebreide verhaal achter het 
monument bij Rademakersbroek leest 
u onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/radema-
kersbroek

Het monument aan de Rademakersbroek dat op 
4 mei 1949 werd onthuld ter nagedachtenis aan 

de 46 gefusilleerde politieke gevangenen. 

Geen paasvuren in 2021 
Ondanks dat 4 april (1e paasdag) 
nog ver weg is, verwachten we als 
gemeente niet dat de situatie rondom 
corona dan zodanig veranderd is dat 
een paasvuur mogelijk is. Omdat 
paasvuren de nodige voorbereidingen 
met zich meebrengen, hebben we 
onlangs bij de organisatoren aangeven 

dat ze dit jaar helaas niet plaats 
kunnen vinden. 

Een paasvuur betekent meestal dat 
mensen bij elkaar samenkomen. De 
verwachting is dat dit ook begin april 
nog niet kan binnen de dan geldende 
maatregelen. 

Samen gezonder!
Ondanks de beperkingen van 
corona, hebben heel veel mensen 
afgelopen weekend genoten van 
het heerlijke lentezonnetje. En de 
week ervoor van het winterse weer: 
van de sneeuwpret, het schaatsen 
en de winterzon. Ik vond het heel 
fijn. Lekker naar buiten en genieten 
van de mogelijkheden die er wel 
zijn. Dat is belangrijk voor je 
fysieke gezondheid, maar zeker 
ook voor je mentale gezondheid. 
Het doet je goed. 
Het is best lastig in deze tijd om 
een gezonde leefstijl te behouden: 
we zitten veel thuis, kunnen minder 
gemakkelijk sporten en er is veel 
onzekerheid. De afgelopen weken 
laten zien dat er ook mogelijkheden 
zijn. 

Gezondheid staat hoog op de 
agenda van onze gemeente. Dat 
is niet voor niets. Want gezonde 
mensen zijn vaak ook gelukkige 
mensen. In Oude IJsselstreek 
gebeurt al veel om de gezondheid 
van inwoners te bevorderen. 
Maar we gaan er nog een stapje 
bij zetten. Daarvoor hebben we 
een lokale gezondheidsagenda 
opgesteld voor de komende 
jaren. Samen met onder andere 
huisartsen, het onderwijs en sociaal 
werk starten we verschillende 

projecten. Daarbij staat voor ons 
centraal dat gezondheid meer is 
dan ‘niet ziek zijn’. We zien graag 
dat inwoners gezonde keuzes 
maken. Als gemeente willen we 
inwoners hiertoe verleiden, hierbij 
stimuleren en waar nodig onder-
steunen. 

Er zijn al veel laagdrempelige 
initiatieven waar u aan mee kunt 
doen. Kent u Ik Pas? Daarbij zet 
je 40 dagen je alcoholgebruik op 
pauze. Of maak gebruik van de 
ommetjes-app, bijvoorbeeld die 
van de Hersenstichting. Misschien 
heeft u zelf wel een goed idee om 
de gezondheid van inwoners te 
verbeteren? Bijvoorbeeld kookwork-
shops over gezonde voeding, of het 
starten van een wandelgroep. Laat 
het ons weten. Of ga het gewoon 
doen, als het binnen de corona-
maatregelen past. En maak je 
buren, collega’s, familie of vrienden 
enthousiast om mee te doen.  

Samen maken we de gemeente 
gezonder! 

▲ Wethouder Overduin

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. 

Doe nog gauw mee met de Achterhoekse Bespaaractie! 
Inmiddels hebben al veel huisei-
genaren zich aangemeld voor de 
Achterhoekse Bespaaractie. Tijdens 
een adviesgesprek met een ener-
giespecialist wordt het hele huis 
nagelopen, om te kijken hoe het 
staat met de isolatiemaatregelen. Na 
het persoonlijke gesprek wordt een 
overzicht van mogelijke maatregelen 
met offertes voor isolatieglas, 
dak-, vloer- en spouwmuurisolatie 
toegezonden. Daarnaast worden de 
woningeigenaren door Agem Ener-

gieloket geïnformeerd over de finan-
cieringsmogelijkheden die er zijn 
om de maatregelen te betalen. Voor 
het adviesgesprek wordt een eigen 
kleine bijdrage van € 30,00 in rekening 
gebracht. 

De laatste kans om aan te melden
Deze collectieve inkoopactie voor 
isolatie loopt eind maart af. Dit is de 
allerlaatste kans om je nog voor deze 
actie aan te melden. Doe nog gauw 
mee! www.agem.n/bespaaractie 



Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Met Junior 
Energiecoach werd 
gein getrapt én energie 
bespaard
2020 was niet één en al misère, 
want het bleek het uitgelezen 
moment voor gezinnen om samen 
hun energieverbruik onder de loep 
te nemen. Maar dan op een hele 
coole manier, die kinderen erbij 
betrekt en enthousiasmeert. Als 
aanjager van Junior Energiecoach 
kijken we terug op een geslaagd 
project. Afgelopen najaar regelde 
Agem budget bij alle Achterhoekse 
gemeenten, zodat 250 gezinnen 
de kans kregen om mee te doen. 
Na het grote succes in 2020 
bestaat er een grote kans dat het 
project in het najaar van 2021 een 
vervolg krijgt. Met energie kun je 
lachen! Dat ondervond de familie 
Hogenkamp uit Ulft. De kinderen 
in dit gezin zijn nu allemaal volleerd 
Energiecoaches!

Jelle Hogenkamp (11): ‘Door de 
stekkerchallenge ging ik veel meer 
buitenspelen en ontdekte ik weer 
hoe leuk dat was!’

Samen plezier maken  
met energie
Vijf weken lang kregen de gezinnen 
met z’n allen elke week een nieuwe 
opdracht. Dat konden proefjes, 
puzzels en spelletjes zijn, waarmee 
werd ontdekt waar kansen liggen 
voor energiebesparing. Vragen 
als ‘Welke apparaten slurpen 
de meeste stroom?’, ‘Hoeveel 
lampen branden er in jouw huis?’ 
en ‘Kun je licht maken met een 
citroen?’ passeren de revue. De 
kinderen worden benoemd tot 
Junior Energiecoach, pa en ma’s 
portemonnee blijft een beetje 
voller en de wereld wordt een 
beetje mooier. ‘Met energie kun je 
lachen!’ dat blijkt maar weer. 

Wat houdt Junior  
Energiecoach in?
•  Spel voor kinderen van 7 tot  

12 jaar samen met het hele gezin
•  Startpakket per post en 

challenges via internet

•  Vijf weken lang, zo’n 15 tot  
30 minuten per week

•  Kans op mooie, duurzame prijzen
•  Leer op een leuke manier over je 

energieverbruik
•  Goed voor onze planeet, goed 

voor je portemonnee

De familie Hogenkamp uit Ulft. 
Tom (42), Jolanda (37),  
Jelle (11), Pim (9),  
Roos (7, bijna 8) en Lot (6)

Jolanda (37): ‘We hadden in 
een krantje gelezen over Junior 
Energiecoach en ook hadden de 
kinderen er op school informatie 
over gekregen. We besloten mee 
te doen en het was een groot 
succes! Elke week kregen we 
een opdracht of challenge en 
daar ging iedereen altijd gelijk 
heel enthousiast mee aan de 
slag. We hebben inmiddels bijna 
al onze lampen vervangen door 
LED-lampen. De deurenchallenge 

blijft wel een uitdaging, maar we 
douchen nog steeds kort. We 
hebben de verwarming lager gezet 
en we doen hem ook eerder uit ’s 
avonds.’ 

Tom (42): ‘Vooral voor de 
bewustwording was dit project 
heel goed. En dat je het echt 
samen doet. De kinderen waren 
razend-enthousiast. Na het 
bekijken van een nieuw filmpje 
vlogen ze echt de keet door!’

Jolanda: ‘Dit project is een echte 
aanrader. Het is heel leerzaam, 
maar ook leuk om te doen. Het 
is leuk voor alle leeftijden en je 
krijgt altijd snel reactie van de 
organisatie.’

Roos: ‘Het was leuk dat we zo 
min mogelijk op het beeldscherm 
gingen doen, want toen deden we 
heel veel spelletjes samen.’

Agem energieloket
Eén adres voor uw vragen 
over energiebesparing
Het Agem energieloket helpt bij vragen over energiebesparing. 
Hier kunnen inwoners, bedrijven en non-profit organisaties uit de 
Achterhoek terecht als ze hun huizen of panden energiezuiniger 
willen maken. Energie besparen is niet alleen goed voor het milieu 
maar ook voor de portemonnee.

Het Agem energieloket is opgericht door de Achterhoekse 
gemeenten. Hierdoor kunnen de krachten gebundeld worden en 
is er één aanspreekpunt voor alle informatie en antwoorden over 
energiebesparing en energieopwekking in de gebouwde omgeving.

Waarvoor kunnen inwoners, 
bedrijven en non-profit organisaties 
in de gemeente Oude IJsselstreek 
terecht bij het Agem energieloket?
•  Advies van een energiecoach of 

adviseur om inzicht te krijgen in uw 
energieverbruik en mogelijk heden 
voor besparing.

•  Uniek woningverbeterplan voor slechts € 75,00 waarmee u een 
overzicht krijgt van de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen voor uw 
woning en de kosten daarvan.

•  Duurzaamheidslening om duurzaamheidsmaatregelen mee te 
financieren.

•  Begeleiding van buurten die samen aan de slag willen.
•  Inspirerende voorbeelden van mensen die u voorgingen. 

 www.agem.nl, energieloket@agem.nl of bel (0314) 820 360. 



Bekijk de agenda van  
de raadsbijeenkomsten

Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

“We moeten aan de slag!” 

De rol van de gemeenteraad bij de omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! 
Op 1 januari 2022 moet deze wet 
- die alle wetten en regels voor 
wonen, ruimte, infrastructuur, 
milieu en water zal gaan 
vervangen - in werking treden. 
Met de Omgevingswet krijgt de 
gemeenteraad een andere positie. 
Er valt straks veel te kiezen. In 
aanloop naar deze nieuwe wet 
moet de raad het komende jaar al 
een groot aantal besluiten nemen. 
Op donderdag 4 februari werd de 
gemeenteraad daarom hierover 
bijgepraat door mevrouw Trees 
van der Schoot.

Doel van de bijeenkomst was om de raad te informeren 
over de Omgevingswet, duidelijkheid te geven over 
hun (nieuwe) rol hierin en inzicht te geven in wat er 
het komende jaar zoal op de raad afkomt. Tijdens de 
scholing werden de aanwezige raads- en commissie-
leden meegenomen in onder andere de bedoeling en 
het systeem van de wet, waarbij bijzondere aandacht 
werd besteed aan welke beleidsvrijheid of bestuurlijke 
afwegingsruimte de gemeenteraad toekomt en welke 

rol participatie daarbij speelt. Daarbij was de centrale 
vraag: welke raad wilt u straks zijn? De conclusie: de 
gemeenteraad is zo sterk als hij zichzelf maakt, maar 
dan moeten ze wel aan de slag!
 
Vragen
Na afloop van de bijeenkomst gaven de aanwezige 
raadsleden aan blij te zijn met de nieuwe inzichten. 
Daarnaast waren er ook veel vragen. Zo informeerde 
Ruben Driever naar ‘best practices’ van andere 
gemeenten en vroeg Jan Vesters of je als raad straks 
in plaats van te veel, ook te weinig naar je toe kunt 
halen? Jos Sluiter vroeg zich af hoe maatwerk en 
participatie er in de praktijk uit gaan zien, “durven we 
als raad straks echt zaken los te laten?” Ine Hofs was 
vooral benieuwd naar de gevolgen van de nieuwe 
wet voor inwoners: “Wordt het aanvragen van een 
vergunning inderdaad eenvoudiger?”
 
Stof tot nadenken
Daarnaast gaf de bijeenkomst ook stof tot nadenken. 
John Haverdil: “De rol van de raad gaat er met de 
Omgevingswet anders uitzien. Het gaat strak over 
het verschil tussen hoofdlijnen en in de diepte duiken, 
tussen vertrouwen en loslaten, maar ook over de rol en 
verhouding tussen raad en college. Als raad moeten 
wij hierover verder kunnen nadenken, wat vraagt 
om een vervolgsessie.” Bij deze opmerking sloten 
vrijwel alle aanwezigen zich aan. De voorzitter sloot 
de bijeenkomst dan ook af met de woorden dat deze 
presentatie iedereen zeker ‘heeft wakker geschut’, er 
nog veel werk ligt en dat de raad op korte termijn het 

met elkaar verder moet gaan hebben over de vraag-
stukken die op tafel zijn gelegd. Wordt dus vervolgd!
 
Toekomstsvisie in maart op de raadsagenda
Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is 
de Omgevingsvisie. De Omgevingswet verplicht alle 
gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over 
de toekomst van de gemeente. De Omgevingsvisie 
is een strategische visie voor de lange termijn voor 
de gehele fysieke leefomgeving. In Oude IJsselstreek 
spreken we daarom niet van een Omgevings-, maar 
van een Toekomstvisie. De Toekomstvisie is één 
van de eerste grote, belangrijke documenten in het 
traject van de nieuwe Omgevingswet en zal worden 
besproken door de gemeenteraad in de vergadercyclus 
van maart. 
 Kijk voor de actuele agenda’s en bijbehorende 
stukken op https://raad.oude-ijsselstreek.nl     
 

De Omgevingswat?
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels 
voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. 
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en 
samenvoegen. Hierdoor moet het straks bijvoor-
beeld makkelijker worden om bouwprojecten te 
starten. De invoering van de wet is een behoorlijke 
omslag, ook voor bewoners, ondernemers en 
organisaties. Naar verwachting treedt de Omge-
vingswet op 1 januari 2022 in werking. Kijk voor 
meer informatie over de omgevingswet op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 

 

Contactgegevens
Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel
 

Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

E-mail: griffie@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292



 Hier sta ik voor
Mijn hele werkzame leven sta ik in nauw contact met 
agrariërs in Nederland. Mais, gras en koolzaad is mijn 
corebusiness. Hier sta ik in een perceel koolzaad net 
buiten Varsseveld. In april/mei is het een lust voor het 
oog en het levert bewezen gezondere koolzaadolie op.

In mijn vele gesprekken met agrariërs komt steeds de 
negatieve beeldvorming naar voren. De sector worstelt 
met vooringenomen misvattingen en standpunten. 
Onder andere over: CO2, natuur, biodiversiteit, fijnstof, 
stikstof. Vaak wordt ten onrechte beschuldigend 
gewezen naar deze sector.

Mijn oproep: respecteer de landbouw in Nederland. We 
hebben deze sector broodnodig!

Erik Schieven (58)
Raadslid Lokaal Belang

“Respect voor de landbouw!”

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

Suzan Tuit
Fractievoorzitter 
PRO

 “ We zijn de jongeren 

vergeten!”

Ruim 10 jaar geleden was ik jongerenwerker, er 
werden toen veel culturele centra wegbezuinigd. Veel 
jongerenwerkers raakten hun baan kwijt. Het leek wel of 
de jongeren daarna vergeten werden. Een slechte zaak, 
want die jongerenwerkers hebben we juist nu hard nodig!

Leukste tijd van je leven?
Je hoort vaak mensen zeggen dat de middelbare 
schooltijd de leukste tijd van hun leven is geweest. 
Hoe anders is dat voor de jongeren die daar nu 
middenin zitten? De coronacrisis raakt jongeren 
emotioneel hard. Ze missen sportactiviteiten, lopen 
studievertraging op, raken bijbaantjes kwijt. Ze missen 
het bij elkaar komen en het uitgaan. 

Initiatieven voor jongeren
Mensen die hun nek uitsteken om wel activiteiten te 
organiseren moeten we ondersteunen. Ik wil hierbij 
dan ook het initiatief benoemen van Benny Vonk en 
Milton Rijn, om in Ulft 0315Jongerencentrum Mills 
te starten en in Silvolde 0315Jongerencentrum 
Lichtenberg. Dit soort initiatieven moeten wat ons 
betreft worden omarmd en uitgebreid over de rest van 
de gemeente. PRO! wil zich daarvoor inzetten!

Meedenken over de belangrijke beslissingen in Oude 
IJsselstreek? Neem dan contact op! s.tuit@pro-oij.nl 

André de Vries
Fractieassistent 
PvdA

 “ Een ‘gezonde’ 

woonomgeving”

De PvdA staat voor een leefbare groene woonomgeving 
waar het goed werken, wonen en vertoeven is. De 
afgelopen periode is het, op initiatief van de PvdA, 
gelukt om van woningbouw en natuurontwikkeling weer 
een prioriteit te maken binnen onze gemeente. 

Goede gezondheidzorg 
Maar bij een leefbare woonomgeving hoort ook een 
goede gezondheidzorg, dichtbij onze inwoners. Wij 
maken ons daarom grote zorgen over de verslechterde 
verhoudingen en samenwerking tussen de twee 
ziekenhuizen in onze regio. Hiermee lopen we het 
risico dat de zorg binnen de Achterhoek geheel wordt 
uitgekleed. 

PvdA roept op tot rust!
Na contact tussen de PvdA-fractie, de PvdA-Tweede 
Kamerleden en het ministerie, heeft minister Van Rijn 
samen met de acht Achterhoekse burgemeesters een 
verkenner aangesteld die nu werkt aan een regiovisie 
voor de Achterhoekse ziekenhuizen. Onze fractie heeft de 
afgelopen week in een vergadering van de gemeenteraad 
opnieuw sterk aangedrongen op rust totdat het 
onderzoek is afgerond. We vragen iedereen te wachten 
tot het werk van de verkenner af is. De PvdA rekent op 
een uitkomst waarin goede zorg voor ónze inwoners en 
ook álle inwoners in de regio gegarandeerd blijft.  

Jeanette Elstak
Fractievoorzitter 
CDA

 “ Maak gebruik van uw 

inspreekrecht!”

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van 
de voorstellen waarover de raad besluit. Burgers of 
vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en 
organisaties kunnen daarom spreektijd verkrijgen voor 
informatie aan, samenspraak met of inspraak tot een 
raadscommissie. Dat vindt het CDA heel belangrijk.

Wij leven in een democratie en dat betekent dat een land, 
provincie of gemeente een bestuursvorm heeft waarin 
het volk regeert. We noemen dit volksheerschappij. 
Aangezien je niet voor elk besluit de gehele bevolking 
kan consulteren, zijn er 1 keer in de 4 jaar verkiezingen 
waarbij inwoners hun volksvertegenwoordiger kunnen 
kiezen. Wat nu wanneer er gedurende deze periode 
onderwerpen op tafel komen waarbij het wel degelijk 
van belang is dat de burger van zich laat horen? In die 
gevallen kunt u gebruik maken van uw inspreekrecht. 

Meepraten
Daarbij kiest het CDA bij voorkeur voor samenspraak, 
door daadwerkelijk mee te doen in het gesprek over het 
onderwerp dat op dat moment voorligt. Wij maken ons 
er hard voor om naar de inwoners van deze gemeente 
te blijven luisteren en de democratie hoog in het vaandel 
te houden. Kijk voor meer informatie over inspreken op  
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/gemeenteraad/invloed-
en-inspraak/ 

 In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, VVD en PRO! aan het woord.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
Gendringen
•  Touwslagersbaan 136, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 17-02-2021, procedure 1

Netterden
•  Jonkerstraat 2, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: bouw kapschuur, vergunning 
verzonden 12-02-2021, procedure 3A

•  Netterdenstraat ong., realisering inkoopsta-
tion Windpark den Tol, vergunning verzonden 
12-02-2021, procedure 3A

Silvolde
•  Rabelingstraat 12B, bouw bijgebouw, aanvraag 

ontvangen, 13-02-2021, procedure 1

Sinderen
•  Nibbelinklaan 1, verbouw boerderijwoning, 

aanvraag ontvangen 11-02-2021, procedure 1

Terborg
•  Doetinchemseweg 7, verbouw voormalig 

winkelpand, aanvraag ontvangen 16-02-2021, 
procedure 1

Ulft
•  Debbeshoek 1, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 17-02-2021, procedure 1
•  Hogenkamp ong, bouw werkplaats/kantoor, 

aanvraag ontvangen 17-02-2021, procedure 1

Varsselder
•  Vicarisweg 39, herbouw bedrijfswoning, procedure 

verlengd, besluit verzonden 16-02-2021, procedure 3A

Varsseveld
•  Breukelaarweg 33, handelen in strijd met regels 

RO: betreft de milieucategorie voor bouwplan 
PGS gebouw, aanvraag ontvangen 17-02-2021, 
procedure 1

•  Guldenweg 23, melding activiteitenbesluit: plaatsen 
2000 liter stikstoftank, acceptatiebrief verzonden 
12-02-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
25-02-2021)

•  Gunjansdijk 2A, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening: plaatsen zonnepanelen, 
vergunning verzonden 15-02-2021, procedure 3A

•  Kerkplein 16-16A, verbouw horecapand, vergunning 
verzonden 16-02-2021, procedure 3A

•  Kerkplein 16-16A, verwijderen asbest en ged. sloop 
horecapand, acceptatie verzonden 16-02-2021, 
procedure 1

•  Zuidelijke Slingepad 3, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening en bouwen: realiseren 
mini-zonneveldje, vergunning verzonden 
15-02-2021, procedure 3A

Westendorp
•  Doetinchemseweg 119, melding activiteitenbesluit: 

herbouwen bedrijfshal, wordt gebruikt als produc-
tieruimte, acceptatiebrief verzonden 15-02-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 25-02-2021)

•  Halseweg 2, melding activiteitenbesluit: uitbreiden 
Westendorphuus, acceptatiebrief verzonden 
12-02-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
25-02-2021)

•  Halseweg 2, verbouwen en uitbreiden Westen-
dorphuus, vergunning verzonden 17-02-2021, 
procedure 3A

•  Westelijke Noorderbroekweg 10, uitoefenen en 
exploiteren horecabedrijf, vergunning verzonden 
11-02-2021, procedure 3B

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.


