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Winnaars Sportverkiezing 2020  
Het is al bijna een jaar geleden dat de 
Sportverkiezing Oude IJsselstreek niet 
door kon gaan vanwege de coronamaat-
regelen. Toch willen we als gemeente 
aandacht geven aan deze sportprestaties 
en de prijzen een jaar na dato alsnog 
uitreiken.

Bekendmaking winnaars
Op zaterdag 13 maart 2021 worden in 

de categorieën Sportman, Sportvrouw, 
Sporttalent, Unieke sporter en Sportploeg 
van het jaar de winnaars bekend 
gemaakt. Voor deze prijzen gelden nog 
steeds de nominaties van 2020. De 
prijzen worden uitgereikt op basis van 
het aantal stemmen van vorig jaar. Ook 
maken we de winnaar van de Sportpro-
motieprijs 2020 bekend. Dit jaar niet in 
een vol DRU-theater, maar tijdens een 

bescheiden uitreiking binnen de geldende 
coronamaatregelen. 

In de weken tot aan 13 maart 2021 
laten we via onze social mediakanalen 
beeldmateriaal zien van de verschillende 
sportprestaties. De winnaars en sport-
kampioenen maken we eveneens bekend 
via social media én in het Gemeente-
nieuws. 

Op zaterdag 13 maart 2021 worden 
in de categorieën Sportman, 

Sportvrouw, Sporttalent, Unieke 
sporter en Sportploeg van het jaar 

de winnaars bekend gemaakt. ▶

Doe mee aan Achterhoeks Woonwensen- en 
Leefbaarheidsonderzoek!
Een steekproef van zo’n 40.000 Achterhoe-
kers van 18 jaar en ouder ontvangt in deze 
eerste week van maart een uitnodigings-
brief om mee te doen aan het Achterhoeks 
Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 
(AWLO). In 2017 werd dit onderzoek ook 
uitgevoerd. Anno 2021 is het nodig om de 
inzichten te actualiseren en ontwikkelingen 
in beeld te brengen.

Geef uw mening
Hebt u een uitnodiging ontvangen? Uw 
deelname stellen we zeer op prijs! Het 
beantwoorden van de vragen kost u 
ongeveer 10 minuten tijd. In opdracht van 
8RHK ambassadeurs wordt het onderzoek 
uitgevoerd door bureau Moventem en uw 
privacy is gewaarborgd. 

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. 

Wonen in 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. 

Ben Hiddinga, Voorzitter thematafel 
Wonen & Vastgoed, 8RHK ambassadeurs: 
“In deze coronatijd, beseffen we meer 
dan ooit hoe belangrijk een fijne woon- en 
leefomgeving is. En wat het maakt tot een 
fijne omgeving is voor iedereen anders. 
Juist daarom is het zo belangrijk dat 

zoveel mogelijk Achterhoekers meedoen 
met dit onderzoek. Zodat we weten wat 
er leeft, wat de woonbehoeftes zijn en 
hoe we onze plannen hier op af kunnen 
stemmen.”

Geen uitnodiging, wel meedoen? 
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!

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.

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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ZEG Achterhoek meer  
dan ooit actueel
ZEG Achterhoek is hét startpunt 
voor jongeren uit de regio die 
willen leren of werken, of die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar 
worden bovenmatig getroffen door 
de coronacrisis. Velen zijn veer-
krachtig en flexibel, maar er is ook 
een groep die het moeilijk heeft. 
Daarom is ZEG Achterhoek actueler 
dan ooit. Dit online platform is er 
om deze jongeren verder te helpen. 

Actieplan Achterhoekse Jongeren
Samen met een grote groep 
betrokkenen is in 2019 het Actieplan 
ontwikkeld. Het idee: help jongeren 
te werken aan hun toekomst. Onder-
wijsinstellingen, het UWV, diverse 
sociale diensten en gemeenten uit de 
Achterhoek zijn hiervoor een samen-
werking gestart. Het ultieme doel 
is dat alle Achterhoekse jongeren 
tussen de 16 en 27 jaar uiteindelijk 
naar school gaan, werk hebben of een 
goede daginvulling. 

Gezamenlijke en structurele aanpak
De focus in het plan ligt op de 
begeleiding van jongeren naar werk of 
terug naar school. Is dat niet mogelijk? 
Dan kan dagbesteding een goed 
alternatief zijn. Er wordt hard gewerkt 
aan een gezamenlijke en structurele 
ondersteuning. 

Het online platform ZEG Achterhoek
Op www.zegachterhoek.nl laten orga-
nisaties die meedoen zien wat ze voor 
deze jongeren kunnen betekenen. 
Jongeren kunnen via het platform 

filteren op ‘leren’, ‘werken’, ‘doen’ 
of ‘hulp’, binnen hun gemeente. Zo 
vinden ze eenvoudig de organisaties 
die passen bij hun vraag. En ze kunnen 
direct contact opnemen. Het uitgangs-
punt is de informatie en het aanbod zo 
laagdrempelig mogelijk te houden.

Aanmelden initiatieven
Er staan ruim 40 initiatieven voor 
Achterhoekse jongeren tussen  
16 en 27 jaar op het platform. Maar 
het aanbod in de Achterhoek is veel 
groter. Van organisaties die zich 
op vastgelopen jongeren richten 
tot partijen die dagbesteding of 
leer-werktrajecten aanbieden. Initi-
atieven in de Achterhoek die deze 
doelgroep willen helpen kunnen zich 
eenvoudig aanmelden op  
www.zegachterhoek.nl. 

Kijk voor meer informatie op 

  www.zegachterhoek.nl

Raadsbijeenkomsten  
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream.

Gecombinbeerde raadscomissie AFE/
FL/MO 10 maart 20.00 uur
Onderwerpen:
- Toekomstvisie
- Startnotitie Participatiebeleid

Commissie FL (aansluitend):
- Onderwerp: Grof huishoudelijk afval

Raadscommissie MO 11 maart  
20.00 uur
Onderwerpen:
-  Stand van zaken ‘Transformatie in de 

kijk op werk’
-  Uitwerking motie maatschappelijke 

banen

-  Lokale Gezondheidsagenda 
2021-2024

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

▲ Ton Heerding

Zwerfvuil 
registreren  
via de app

Onder het motto ‘zeuren helpt niet, 
anpakken wel!’ ga ik sinds begin 
2019 zwerfafval te lijf. Ik woon 
nu alweer 20 jaar in Gendringen 
en geniet nog iedere dag van 
de schoonheid van onze mooie 
Achterhoek. Daarom schrok ik 
best dat vorig jaar mijn teller in de 
Litterati afval-app over de 18.000 
stuks telde. 

Dat is ook één van de redenen 
dat ik het initiatief heb genomen 
voor GoClean De Achterhoek. Dit 
is een landelijke community van 
vrijwilligers die samenwerkt met 
zwerfafval-brigades, overheden en 
landelijke groeperingen voor een 
zwerfafvalvrij Nederland. Daarom 
doet GoClean meer dan opruimen 
alleen, ons doel is bestrijden aan 
de bron in plaats van alleen symp-
toombestrijding (kijk voor meer 
info op www.GoCleandeLiemers.nl) 

Jaarlijks belandt in Nederland 
ongeveer 50 miljoen kilo afval op 
straat en in de natuur. Dit is zeer 
schadelijk voor de natuur, en het 
beperkt een prettige beleving van 
onze leefomgeving. Bij plastic afval 
in bermen en plantsoenen wordt 
vaak direct gedacht aan de ‘Plastic 
Soup’, maar dit afvalprobleem ligt 
echt veel dichter binnen ons bereik! 

Als vrijwilligers roepen we u op 
om zwerfvuil tijdens het oprapen 

te registreren in de gratis Litte-
rati-App. Dit is belangrijk omdat 
we dan weten welk soort afval 
waar heeft gelegen en vooral wat 
de bron is. Je fotografeert op je 
smartphone het afval en je kunt 
er dan direct een #hashtag aan 
toevoegen. De coördinaten van de 
vindplaats worden automatisch 
toegevoegd. Deze gegevens 
komen vervolgens in een centrale 
databank te staan en met deze 
gegevens gaan we in gesprek met 
de makers van dit afval.

Overleg met leveranciers wordt 
onderbouwd met de cijfers uit 
ons online impact-platform ‘Het 
Zwerfafvalkompas’. Dit overleg 
heeft er nu bijvoorbeeld al toe 
geleid dat McDonalds meer 
karton is gaan gebruiken in plaats 
van plastic. De Antaflu snoepver-
pakkingen zijn tegenwoordig van 
papier met een waslaagje en dus 
niet meer van plastic. En vanaf 
juni dit jaar komt er statiegeld op 
plastic flessen. Op deze manier 
wordt het steeds een klein beetje 
beter. We maken ons nu ook hard 
voor statiegeld op blik, dus je lege 
Redbull-blikje wordt straks geld 
waard! Kijk voor meer info op 
Zwerfafvalkompas.nl

Ton Heerding
Initiatiefnemer GoClean 
De Achterhoek

Compostdag 27 maart geannuleerd
In heel Nederland gelden verscherpte 
maatregelen om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan en 
dat lijkt komende periode nog niet te 
veranderen. Naar aanleiding hiervan 
heeft Gemeente Oude IJsselstreek 
besloten om de Compostdag van 
zaterdag 27 maart 2021 te annuleren.

Gemeente Oude IJsselstreek 
sluit hiermee aan bij het besluit 
van de landelijke organisatie van 
de Compostdag en de landelijke 
maatregelen rondom corona. Op deze 
manier willen we voldoen aan de 
oproep van de regering en het RIVM 

om het aantal reisbewegingen en 
contactmomenten zoveel mogelijk 
te beperken om verspreiding van het 
virus te voorkomen. We vragen uw 
begrip voor het genomen besluit. 
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Week van de AfvalHelden 1 t/m 7 maart 2021
Welverdiende waardering voor onze Helden 
De Week van de AfvalHelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. 
Onder een AfvalHeld verstaan wij iedereen die zich dagelijks in de praktijk inzet in de gehele 
afvalketen. Gedurende deze week staan zij in het zonnetje. De medewerker die ervoor zorgt dat 
alle afvalbakken leeggemaakt worden. De groenmedewerker die zorgt dat het groen in de dorpen 
aangelegd, onderhouden en vrij van zwerfvuil gehouden wordt. De vrijwilliger die op pad gaat om 
zwerfafval in te zamelen. En met hen nog vele anderen!

Van vitaal belang
Medewerkers uit de afvalbranche zijn essentieel 
voor het draaiende houden van de Nederlandse 
samenleving. Begin 2020 werd dit extra duidelijk, 
toen de coronacrisis het dagelijks leven in Nederland 
op zijn kop zette. Direct werd de afvalsector als vitaal 
aangemerkt. Er verschenen steeds vaker berichten 
waarin inwoners hun waardering voor het werk van 
de mannen en vrouwen in de sector toonden. 

Iedereen in de afvalsector verdient dagelijks 
waardering, daar is geen crisis voor nodig. Want 
hoe zou Nederland er zonder hen uitzien? Daarom 

lanceren de  Nederlandse Vereniging van Reinigings 
Diensten (NVRD)  en de Vereniging Afvalbedrijven 
de Week van de AfvalHelden. Helden met een 
hoofdletter H, want dat zijn ze. 

Wethouder Janine Kock: “Ik ben blij met onze 
collega’s die dag in dag uit onze gemeente mooier 
maken, afval inzamelen en het groen schoon-
houden in onze gemeente. En ik ben ook trots 
op de vele vrijwilligers die zwerfafval opruimen. 
Samen maken we en houden we Oude IJssel-
streek schoon en een fijne gemeente om in te 
wonen, werken en recreëren.” 

Flip Jonker is de afvalcoach van onze gemeente. 
Hij coördineert het opruimen van zwerfvuil en 
geeft voorlichting over hoe je afval moet scheiden 
zodat het afval in de goede container terechtkomt. 
Een groot deel van ons afval kan op die manier 
weer dienen als grondstof. “Ik vind het belangrijk 
om uit te leggen dat dieren, maar ook mensen, 
last hebben van zwerfvuil”, legt hij uit. “We willen 
graag de schoonste gemeente van het jaar te 
worden, maar dat kunnen we niet alleen. Daar 
hebben we ook uw hulp bij nodig!”

Frank Haverdil is buitendienstmedewerker 
van onze gemeente. Tot zijn werkzaamheden 
behoort onder meer het legen van alle openbare 
afvalbakken, het opruimen van dumpingen en 
het verhelpen van storingen bij ondergrondse 
containers. Kortom: Frank zorgt ervoor dat onze 
openbare ruimte er netjes uitziet. “Ik streef ernaar 
om de buitenruimte elke dag weer schoner 
te maken”, zegt hij. “Schoner dan dat ik hem 
aantrof.” 

Michel Kemper ruimt meestal alleen (soms met 
een vriend) zwerfafval op. Hij doet dit met zijn 
grijper en hesje van de gemeente. Soms doet hij 
dit lopend en soms met de fiets. Daar heeft hij een 
fietskarretje achter, genaamd Sonja. Daarna brengt 
hij de rode afvalzakken naar het gemeentedepot. 
“Ik doe dit omdat ik mij erger aan de rotzooi”, zegt 
Michel. “Als je rotzooi hebt, neem het dan mee 
naar huis, en gooi het daar in de afvalbak!”

Ton Heerding gaat sinds begin 2019 zwerfafval 
te lijf en is initiatiefnemer van GoClean De 
Achterhoek. Een landelijke community van vrijwil-
ligers die samenwerkt met zwerfafval-brigades, 
overheden en landelijke groeperingen voor een 
zwerfafvalvrij Nederland. Jaarlijks belandt in 
Nederland ongeveer 50 miljoen kilo afval op straat 
en in de natuur. “Plastic afval is meer dan de 
‘Plastic Soup’”, zegt hij, “dit afvalprobleem ligt veel 
dichter binnen ons bereik!”

Marcel Geurts is medewerker ‘Groen’ van de 
buitendienst van de gemeente. Hij leegt de prul-
lenbakken in de openbare ruimte en ondersteunt 
bij diverse calamiteiten. Hij is erg collegiaal en 
helpt zijn collega’s als ze zelf niet aan de werk-
zaamheden toekomen. “Ik vind het fijn om een 
bijdrage te leveren aan een schonere buiten-
ruimte”, vertelt hij. “Het leuke aan deze werkzaam-
heden is, dat ik zo in de hele gemeente kom.”

Kleurplaat voor de kinderen
Wilt u ook uw waardering tonen voor onze 
AfvalHelden? Vraag uw (klein)kinderen dan of 
ze een kleurplaat willen inkleuren en hang deze 
daarna zichtbaar voor uw raam. Dat is een mooi 
gebaar en een goede opsteker voor al onze 
AfvalHelden die dagelijks hard aan de slag zijn. 
Ze kijken nu al uit naar de vrolijke kleurplaten!

De kleurplaat kunt u downloaden via  
www.oude-ijsselstreek.nl/tekening



Tweede Kamerverkiezingen  
op woensdag 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart worden de landelijke ver kiezingen gehouden. Elke Nederlander met kies recht 
mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in 
Nederland niet verplicht. Door te stemmen maakt u wel gebruik van uw recht om mee te spreken. 

Uitnodiging om te stemmen 
Uiterlijk 3 maart 2021 krijgt u op uw huisadres een 
uitnodiging van de gemeente om te stemmen. Deze 
uitnodiging komt in de vorm van een stempas. Met 
een stempas en een identiteitsbewijs kunt u in elk 
stembureau binnen de gemeente stemmen. 

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt? 
Heeft u 3 maart nog geen stempas ontvangen 
of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de 
gemeente een nieuwe stempas aanvragen, Dat kan 
persoonlijk via telefoonnummer (0315) 292 292 of 
schriftelijk via de website www.oude-ijsselstreek.nl/
verkiezingen (formulier J8) tot en met 12 maart 2021 
17.00 uur. 

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan uw 
eigen gemeente? Dan kunt u voor de Tweede 
Kamerverkiezing ook een kiezerspas aanvragen. 
Hiermee kunt u in heel Nederland stemmen. U vraagt 
de kiezerspas aan bij uw eigen gemeente.  

Dat kan persoonlijk via telefoonnummer  
(0315) 292 292 of schriftelijk via de website  
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen (formulier K6) 
tot en met 12 maart 2021 17.00 uur 

Uw kandidaat kiezen
Naast uw stempas, stuurt de gemeente ook een 
kandidatenlijst. U krijgt deze uiterlijk 15 maart 2021 
op uw huisadres. Op de kandidatenlijst staan per 
politieke partij de namen van personen die zich 
kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. 
Deze lijsten kunt u gebruiken om de kandidaat 
te kiezen waarop u wilt stemmen. Ook kunt u 
hiervoor gebruikmaken van partijprogramma’s en 
online stemwijzers, zoals www.stemwijzer.nl of 
www.stemmentracker.nl.

Stemmen en corona
In verband met de coronapandemie zullen de 
verkiezingen dit jaar anders verlopen dan u gewend 
bent. We nemen voorzorgsmaatregelen zodat u veilig 
kunt stemmen. U leest erover in deze special.

Stemmen wanneer u  
in een risicogroep valt 
Op 15 en 16 maart zijn er vier stemlocaties open 
in onze gemeente. Deze extra stemmogelijkheid is 
bedoeld om inwoners die in de risicogroep vallen, 
de gelegenheid te geven om op een rustig moment 
te stemmen. Op 15 en 16 maart kunt u stemmen 
tussen 7.30 uur en 21.00 uur op onderstaande 
locaties. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Varsseveld: Sporthal Van Pallandt
Terborg: Georgiuskerk
Ulft: DRU Industriepark
Gendringen: Verenigingsgebouw Atletico’73

Op alle stembureaus worden de coronarichtlijnen 
gevolgd. Dit betekent dat we anderhalve meter 
afstand houden en mondkapjes dragen. Ook zijn 
er kuchschermen geïnstalleerd en wordt alles 
regelmatig schoon gemaakt en gedesinfecteerd. 
Iedere bezoeker krijgt een eigen stempotlood. We 
vragen van alle stem bureau bezoekers om een 
mondkapje te dragen en de aanwijzingen op te 
volgen.

Stemmen per brief voor 70-plussers 
Iedereen moet veilig kunnen stemmen. Ook nu er 
problemen zijn met het coronavirus. Daarom mag 
iedere inwoner van 70 jaar of ouder per brief stemmen. 

Hoe werkt het?
U hoeft zelf niets aan te vragen. Bent u 70 jaar of ouder 
op 17 maart 2021? Dan sturen wij u automatisch per 
post alles wat u nodig heeft voor stemmen per brief.

Wat is de Stempluspas?
De stempluspas is de naam van de stempas die kiezers 
van 70 jaar en ouder thuis ontvangen. De stempluspas 
geeft u de mogelijkheid om per brief te stemmen, 
in het stemlokaal te stemmen, of een onderhandse 
volmacht te geven aan een andere kiezer. U bent dus 
niet verplicht om per brief te stemmen, het is een 
extra mogelijkheid zodat u minder risico loopt om in 
aanraking te komen met het coronavirus.

Zo kunt u stemmen
Met het briefstembiljet
1.  Stop uw ingevulde stembiljet in de envelop zonder 

adres. Sluit de envelop
2.  Stop de gesloten envelop met stembiljet samen 

met de stempluspas in de envelop met adres
3.  Stuur uw briefstem naar ons op of lever hem in bij 

het afgiftepunt:
•  Stuurt u uw briefstem per post? Zorg dan dat het 

briefstembureau uw stem uiterlijk op 17 maart om 
21.00 uur heeft ontvangen. Later binnengekomen 

stemmen zijn niet meer geldig.
•  Wilt u uw briefstem afgeven? Dit kan bij het 

afgiftepunt. Het afgiftepunt is in het gemeentehuis. 
Dit is iedere werkdag geopend vanaf 10 maart 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op 17 maart is het 
afgiftepunt tot 21.00 uur geopend

Met de stempluspas
U gebruikt uw stempluspas en stemt bij een van de 
stembureaus. Dit kan op woensdag 17 maart bij alle 
stembureaus. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 
zijn vier stembureaus in de gemeente geopend voor 
inwoners die tot de risicogroep behoren. 

Iemand machtigen
U geeft iemand een volmacht om voor u te stemmen. 
Dit kan met de stempluspas. De stempluspas kan door 
de kiezer maar 1 keer worden gebruikt om te stemmen.

Voorwaarden voor stemmen per brief
•  U staat vanaf 1 februari 2021 ingeschreven 

als inwoner van de gemeente
•  U bent 70 jaar of ouder op 17 maart 2021
•  U stuurt uw briefstem op per post of geeft 

deze af bij het afgiftepunt
•  Uw briefstem moet uiterlijk op 17 maart om 

21.00 uur ontvangen zijn



‘Prokkelen’ op het stembureau
Tijdens de verkiezingen zijn er, vanwege corona, 
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tussen mensen met en zonder verstandelijke 
beperking. Het doel is om van elkaar te leren. Lisa 
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stemmen en daar ook zijn/haar verantwoordelijkheid 
voor moet nemen. En ik leer weer wat bij.  Misschien 
ga ik het wel leuk vinden ook.”

Iedereen doet mee
Janine Kock is als wethouder van de gemeente Oude 
IJsselstreek betrokken bij het onderwerp inclusie. 
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mee kan doen. Bij de verkiezingen in maart hebben 
we extra mensen nodig om te helpen. Dat betekent 
dat we álle inwoners oproepen om hieraan mee te 
doen, ook mensen met een beperking. Hoe mooi is 
het, als je met z’n allen samenwerkt om de verkie-
zingen goed en coronaproof te laten verlopen.”

Op onze website www.oude-ijsselstreek.nl vindt u  
meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen

Overzicht stembureaus/briefstembureaus  
en tellocaties in Oude IJsselstreek 

   Afgiftepunt briefstemmen

Vanaf woensdag 10 maart 2021 is het gemeentehuis 
in Gendringen geopend op onderstaande data en 
tijden voor het inleveren van stemmen per brief.
•  Woensdag 10 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur 
•  Donderdag 11 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur
•  Vrijdag 12 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur 
•  Maandag 15 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur
•  Dinsdag 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur
•  Woensdag 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur

   Stembureaus 15 en 16 maart

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 
zijn onderstaande vroegstemlocaties geopend van 
7.30 uur tot 21.00 uur.
Gendringen
•  Clubgebouw Atletiekvereniging Atletico ‘73 

Waalstraat 5
Terborg
•  Georgiuskerk Terborg 

Hoofdstraat 73 
Ulft
•  DRU Industriepark Popzaal 

Hutteweg 24
Varsseveld
•  Kantine Sporthal Van Pallandt 

Van Pallandtstraat 8

   Stembureaus 17 maart

Op woensdag 17 maart 2021 zijn onderstaande 
stemlocaties geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur
Breedenbroek
•  Café-restaurant Koenders, Terborgseweg 61 
Etten
•  Zaal Köster, Dorpsstraat 26 
Gendringen
•  Clubgebouw Atletiekvereniging Atletico ‘73 

Waalstraat 5
•  Sportzaal Prinsenhof, Prinsenhof 2A
Heelweg
•  Buurtschapshuus Heelweg (grote zaal)Molenweg 17

Megchelen
•  Grote Zaal Café-Restaurant ter Voert,  

Oranjeplein 1
Netterden
•  Gildegebouw, Woldenburgseweg 1
Silvolde
•  Clubgebouw Sportclub Silvolde,  

Munstermanstraat 3
•  Ons Pakhuus, Molenberg 2
•  Schuttersvereniging Willem Tell , Kerkenstraat 17
Sinderen
•  Buurtschapshuis Sinderen, Sinderenseweg 112
Terborg
•  Georgiuskerk Terborg, Hoofdstraat 73 
•  Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15
Ulft
•  Clubgebouw SDOUC, Anton Tijdinklaan 7
•  Clubgebouw “de Eendracht”, Dr Ariënsstraat 5A
•  DRU Industriepark Popzaal, Hutteweg 24
•  Gildegebouw St. Joris, Hofstraat 1
•  Verenigingsgebouw Sint Hubertus,  

F B Deurvorststraat 45
Varsselder
•  Gemeenschapshuis ‘t Dorpshuus, Berghseweg 7 N
Varsseveld
•  Borchuus Kulturhus, Kerkplein 3
•  De Kwaksmölle, Doetinchemseweg 48
•  Kantine Sporthal Van Pallandt, Van Pallandtstraat 8
Westendorp
• Kulturhuus De Vos, Halseweg 2

   Tellocaties en vooropening

De stemmen van maandag en dinsdag 
(vroegstemlokalen) worden geteld op woensdag  
17 maart vanaf 8.00 uur in het gemeentehuis.  
Op 17 maart wordt ‘s avonds geteld op de 
stemlocaties. 

Het vooropenen van de briefstemmen is op 
maandag, dinsdag en woensdag vanaf 10.00 uur 
in het gemeentehuis. Op woensdag worden vanaf 
9.00 uur de briefstemmen geteld. Vanaf 21.00 uur 
worden de briefstemmen van de stembureaus, 
afgiftepunt en late postronde op het gemeentehuis 
voorgeopend en geteld.

Stemmen per volmacht 
Kunt of wilt u niet zelf stemmen op de dag van 
de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor 
u laten stemmen met een machtiging. U geeft 
hiermee een volmacht. Degene die voor u stemt is 
de gemachtigde.
•  De gemachtigde mag voor de verkiezingen van 

17 maart 2021 voor maximaal 3 andere kiezers 
stemmen.

•  De gemachtigde moet de volmachtstem(men) 
gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen
Iemand machtigen kan op 2 manieren:
1.  met een onderhandse volmacht of
2.  met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
Een onderhandse volmacht kunt u geven aan een 
kiezer die ook in de gemeente Oude IJsselstreek 
woont. Wat moet u daarvoor doen?
•  Vul de achterkant van uw stempas in. 
•  De kiezer (volmachtgever) moet de gegevens 

van de gemachtigde invullen.
•  De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun 

handtekening zetten.
•  Bij het stemmen moet de gemachtigde een 

(kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van 
de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan 
het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook 
op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken 
als u een kiezer wilt machtigen die niet in de 
gemeente Oude IJsselstreek woont. U vraagt een 
schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u 
woonde op 1 februari 2021. Wat moet u daarvoor 
doen?
•  Vanaf eind februari 2021 kunt u het formulier 

downloaden op de website van onze gemeente 
of ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. 
Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken.  

•  U en degene die voor u gaat stemmen (de 
gemachtigde) vullen allebei een deel van dit 
formulier in en ondertekenen het.

•  Het ingevulde en ondertekende formulier moet 
uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur door ons 
zijn ontvangen op de volgende manier: 

-  scannen en per e-mail sturen naar: 
verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl

-  per post sturen naar: Gemeente Oude 
IJsselstreek, Team verkiezingen, Postbus 42, 
7080 AA Gendringen

-  inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Maak 
hiervoor een afspraak en neem uw identiteits-
bewijs mee

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt 
degene die voor u gaat stemmen een volmacht-
bewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.



Tweede Kamerverkiezing 2021
Hoe kunt u stemmen?

Voordat u naar het stemlokaal gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat 
u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand. .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

17/3

Ik ga naar het stemlokaal Ik ga niet naar het stemlokaal
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u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand. .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
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Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Op weg naar een 
duurzame Achterhoek 
Welke keuzes maakt u? 
Voor de één kan de 
overstap naar duurzame 
energie niet snel 
genoeg gaan. De ander 
wacht liever op nieuwe 
technieken of vindt de 
energietransitie helemaal 
niet urgent. Wat vindt u? 
‘Swipe’ mee en laat uw 
stem horen!

In de Achterhoek maken 
de acht gemeenten, de 
provincie, het waterschap 
en de netbeheerder 
een plan (Regionale 
Energiestrategie/RES) 
voor het opwekken van 
duurzame energie met zon 
en wind. Ook inwoners 
worden hierbij betrokken. U 
kunt deelnemen aan online 
sessies en/of al ‘swipend’ uw mening 
geven over de energietransitie via de online 
tool Swipocratie. In slechts 3 minuten kunt 
u aangeven wat u vindt van verschillende 
mogelijkheden voor windmolens en 
zonneparken. Ga naar https://achterhoek.
swipocratie.nl (let op: geen www ervoor, 
maar https://) en swipe mee! Dat kan t/m 
zondag 21 maart 2021. De uitkomsten van 
de Swipocratie worden meegenomen in 
de RES Achterhoek die invulling geeft aan 
het onderdeel grootschalig opwekken van 
duurzame energie uit het Klimaatakkoord. 
Meer informatie vindt u op www.res-
achterhoek.nl. 

Waarom hebben we duurzame energie 
nodig? 
Om klimaatverandering tegen te gaan 
is het belangrijk dat we minder energie 
gaan gebruiken en energie duurzaam 

opwekken. Deze verandering wordt ook 
wel de energietransitie genoemd: we 
schakelen voor het maken van elektriciteit 
en warmte over van fossiele brandstoffen 
(kolen, gas, etc.) naar duurzame energie 
dat geproduceerd wordt met wind en 
zon. Er zijn hierover wereldwijd afspraken 
gemaakt in een Klimaatakkoord, waar ook 
Nederland aan meedoet. Dus ook in de 
Achterhoek zal steeds meer duurzame 
energie worden opgewekt. De acht 
Achterhoekse gemeenten, provincie 
Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en 
netbeheerder Liander maken hiervoor een 
plan: een Regionale Energiestrategie (RES). 
Een soort kijkje in een toekomst waarin 
ook u steeds meer duurzame energie en 
warmte gebruikt, die in uw (buur)gemeente 
op een duurzame manier wordt gemaakt. 
Kijk voor meer informatie op  
www.res-achterhoek.nl. 

Energie 
besparen als 
ondernemer

Er zijn veel mogelijkheden voor 
ondernemers om duurzamer te 
ondernemen en hiermee energie en 
geld te besparen. Om ondernemers 
hierin te informeren en op weg te 
helpen, hebben Agem en Achterhoek 
Onderneemt Duurzaam de handen 
ineen geslagen en een programma 
speciaal voor ondernemers 
samengesteld.

Het programma bestaat uit een 
kosteloze en onafhankelijke scan van 
het bedrijf, uitgevoerd door een tevens 
onafhankelijke adviseur. Met deze 
scan wordt gekeken op welke manier 
de energiekosten verlaagd kunnen 
worden. Op basis van deze scan wordt 
een rapport opgemaakt, waarna de 
ondernemer aan de slag kan met de 
energiebesparende maatregelen. Dit 
kan zelfstandig of met extra support, 
en er kan worden geadviseerd over 
subsidies, leningen en betrouwbare 
lokale bedrijven voor de uitvoering van 
de maatregelen.

Ondernemers kunnen voor meer 
informatie terecht op 
www.agem.nl/ondernemer. 



Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Wilt u meepraten over aardgasvrij Oude 
IJsselstreek? Meldt u zich dan nu aan!

Online dialoogsessie 
voor inwoners over 
aardgasvrij Oude 
IJsselstreek
Net als veel andere gemeente in Nederland 
staat ook de gemeente Oude IJsselstreek 
voor een grote opgave. Nederland wil 
in 2050 aardgasvrij zijn. Het gebruik van 
aardgas heeft gevolgen voor ons en onze 
leefomgeving, zoals meer broeikasgassen 
door CO2-uitstoot en klimaatverandering. 
Dit vraagt om maatregelen en een slimme 
aanpak.

De meeste huizen worden nog verwarmd 
door aardgas en de meeste mensen koken 
nog op gas. Dat gaat de komende 30 jaar 
veranderen. Niet in één keer, maar stap 
voor stap en wijkgericht. In het landelijke 
Klimaatakkoord (www.klimaatakkoord.nl) 
staat dat gemeenten de regie hebben 
in deze wijkgerichte aanpak. Hoe we 
dit gaan doen, staat in de zogenoemde 
Transitievisie Warmte. 
We gaan van het aardgas af. De transitie 
naar een aardgasvrije gemeente betekent 
verandering voor de manier waarop we 
leven. Binnenkort zetten wij de eerste 
stappen naar een aardgasvrij Oude 
IJsselstreek en dat willen wij samen met u 
doen. 

Als gemeente willen we graag samen met 
inwoners kijken hoe we dit de komende 
jaren kunnen aanpakken. Wat zijn uw 
ideeën, wensen en zorgen? En wat wilt u 
zelf bijdragen? Wij willen het graag van ú 
horen!

Digitale inwonersbijeenkomst
Daarom nodigen wij u uit voor de digitale 
inwonersbijeenkomst op dinsdag 23 maart 
van 19.30 – 21.30 uur. 
•  Waarin we open met elkaar in gesprek 

gaan; 
•  Visies en meningen uitwisselen; 
•  En er voldoende gelegenheid is om 

vragen te stellen of zorgen te delen. 
Dat is het doel van deze bijeenkomst, 
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. 
De sessie is alleen bedoeld voor 
(individuele) inwoners. 

Aanmelden
Aanmelden kan via:  
https://oude-ijsselstreek.nl/aardgasvrij of 
scan de QR-code hieronder.
N.B. Attendeer ook uw familie, vrienden, 
buren en kennissen op deze sessie. 

Achterhoekse 
Bespaaractie 
gestart in Oude 
IJsselstreek

De meeste huizen in de gemeente 
Oude IJsselstreek, die gebouwd zijn 
vóór 1985 zijn niet goed of beperkt 
geïsoleerd. Door dak, muren, ramen 
of vloeren te isoleren besparen 
huisbezitters de nodige kosten en 
wordt kou of vocht in huis voorkomen. 
Een goede spouwmuurisolatie kan 
bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er 
zo’n 20-40% bespaart wordt op 
de terugkerende, maandelijkse 
energielasten. 

Inmiddels is de Achterhoekse 
Bespaaractie gestart in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Woningeigenaren 
met een woning gebouwd voor 
1985, zullen de komende weken, een 
oproep van wethouder Kock per brief 
ontvangen. Agem Energieloket voert 
deze actie namens de Achterhoekse 
gemeenten uit, waarbij Susteen 
zorgt voor de coördinatie van advies, 
offerteaanvraag en de uitvoering bij 
lokale, Achterhoekse partijen.

Aanmelden
Inwoners van gemeente Oude 
IJsselstreek die nu al aan de slag  
willen gaan met de verduurzaming van 
de eigen woning kunnen zich nu ook  
al aanmelden via  
www.agem.n/bespaaractie 



Wethouder Janine Kock blij met resultaten ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ 

Aandacht voor het klimaat belangrijk 
voor inwonerspanel
Iedere gemeente, ook Oude 
IJsselstreek, moet dit jaar 
een transitievisie warmte 
maken. We hebben in januari 
daarover vragen gesteld aan 
ons inwonerspanel ‘Oude 
IJsselstreek Spreekt’. Van de 
ruim 1600 panelleden heeft 
48% de enquête ingevuld. 
“Dat is echt een super hoog 
aantal. Heel fijn dat zoveel 
inwoners de moeite nemen en 
reageren. Dat geeft ons een 
goed beeld en daar kunnen we 
verder mee”, aldus wethouder 
Janine Kock. 

Transitievisie Warmte
Wereldwijd is afgesproken dat 
we zoveel mogelijk doen om 
de klimaatverandering tegen te 
gaan. Dat betekent ook meer 
gebruik maken van duurzame 
energie en minder van fossiele 
brandstoffen zoals aardgas. 

In Nederland is afgesproken 
dat alle huishoudens voor 
2050 van het aardgas af 
moeten zijn. Wethouder Kock 
zegt daarover: “Hoe we dit 
gaan doen beschrijven we in 
de Transitievisie Warmte. In 
die visie nemen we ook de 
mening van onze inwoners 
mee. Daarom hebben we het 
inwonerspanel ingeschakeld. 
Er komen nog meer momenten 
waar we naar uw mening 
vragen. De energietransitie 
geven we vorm samen met 
inwoners en organisaties.” 

De vragenlijst
682 leden van het panel 
hebben de vragenlijst ingevuld 
en hun mening gegeven 
over de warmtetransitie. We 
vroegen hoe mensen denken 
over klimaatverandering en 
de energietransitie in het 

algemeen. Daarnaast stelden 
we vragen specifiek over de 
warmtetransitie. Panelleden 
gaven aan wat ze er al van 
weten, wat ze belangrijk 
vinden en of ze zich ergens 
zorgen over maken. Tot slot 
hebben we gevraagd of zij 
betrokken willen worden bij de 
warmtetransitie. De resultaten 
van het onderzoek leest u 
hieronder in de ‘Factsheet 
warmtetransitie’.

Aandacht voor het klimaat
De meeste deelnemers aan 
het onderzoek vinden het 
belangrijk dat er aandacht is 
voor het klimaat, vooral voor 
toekomstige generaties. Hierbij 
gaven deelnemers aan dat de 
energietransitie best geld mag 
kosten, maar wel betaalbaar 
moet blijven voor de inwoners. 
Een systeem aangepast aan 

de eigen woonsituatie heeft de 
voorkeur. 

Hoe nu verder?
De resultaten uit het 
onderzoek nemen we mee bij 
het maken van de Transitievise 
warmte. De gemeenteraad 
zal deze visie voor eind 2021 
vaststellen. We gaan daarna 
samen met u, onze inwoners, 
aan de slag om wijkgerichte 
plannen te ontwikkelen. Heeft 
u nu vragen of ideeën die u 
graag wilt delen? Neem dan 
contact met ons op via het 
algemene telefoonnummer van 
de gemeente (0315) 292 292 
of stuur een e-mail naar:  
c.huijskens@oude-ijsselstreek.nl 

De uitgebreide resultaten van 
het onderzoek vindt u op  
www.oudeijsselstreekspreekt.nl.

Warmtetransitie
In december 2020 en januari 2021 heeft er een 
onderzoek over de warmtetransitie plaatsgevonden 
onder de leden van het inwonerspanel ‘Oude 
IJsselstreek Spreekt’. Graag delen wij enkele 
belangrijke onderzoeksresultaten met u.

682 van de 1.418 panelleden vulden de enquête in. 
Dat is een reactiepercentage van 48%. Door het 
grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een 
betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Klimaatakkoord

36%

58%

6%

Wereldwijd is afgesproken de 
CO2 uitstoot te verminderen 
en zo de klimaatverandering 
te beperken. Bent u op de 
hoogte van deze afspraken 
(Klimaatakkoord van Parijs)? 

•  36% Goed op de hoogte
•  58% Een beetje op de hoogte
•  6% Niet op de hoogte

Burgers mogen niet gedwongen 
worden een steentje bij te dragen 
aan het Klimaatakkoord.

•  45% (helemaal) mee eens
•  26% neutraal
•  28% (helemaal) mee oneens
•  1% weet ik niet

45%

26%

28%

1%

Het bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen mag de 
inwoners ook wat geld kosten.

40% (helemaal) mee eens

34% neutraal

24% (helemaal) mee oneens

2% weet ik niet

Warmte transitie

45%

28%

24%

1%

Ik vind het belangrijk dat de 
gemeente Oude IJsselstreek 
aardgasvrij is in 2050.

45% (helemaal) mee eens
28% neutraal
24% (helemaal) mee oneens
1% weet ik niet

Welke redenen zijn voor u het meest 
belangrijk om van het aardgas af te 
gaan? 

 Top 3/4

1 Leefbare wereld achterlaten voor 
toekomstige generaties (62%)

2 Betaalbaarheid van energie (37%)

3/4 Niet meer afhankelijk van 
andere landen (36%) en vanwege 
wereldwijde negatieve effecten van 
klimaatverandering (36%)

Welke punten zijn volgens u 
het belangrijkst als we plannen 
maken voor een aardgasvrij 
Oude IJsselstreek?

 Top 3

1 Betaalbaarheid (76%)

2 Vrijheid van keuze (50%)

3 Rekening houden met de 
behoeften van alle inwoners 
(39%)

Met welk van deze mogelijkheden 
bent u bekend? In plaats van 
aardgas kunnen we de gebouwen 
opwarmen door …? 

1 Warmte uit de zon halen met 
zonnecollectoren (zonthermie) 
(80%)

2 Restwarmte gebruiken van 
fabrieken (64%)

3 Warmte uit de diepe ondergrond 
gebruiken (geothermie) (61%)

Wat zijn de belangrijkste zorgen 
die u heeft over de vervanging 
van aardgas?

1 Ik ben bang dat 
 de maandelijkse 
 kosten hoger zijn 
 dan nu (58%)

2 Ik zie op tegen 
een eventuele 
verbouwing van 
het huis (34%)

3 Ik vind het lastig 
 om voor een 
 systeem te 
 kiezen (33%)

Wat heeft uw voorkeur? 

Individueel systeem dat past bij mijn 
eigen huis (40%)

Een systeem dat past bij de 
warmtebron en de wijk (24%)

Een groter collectief systeem (16%)

Mijn woning is al aardgasvrij (4%)

Ik weet het (nog) niet (14%)

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten uit deze enquête worden meegenomen bij het maken van de Transitievise Warmte van de gemeente Oude 
IJsselstreek. De gemeenteraad zal deze visie voor eind 2021 vaststellen. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente 
Oude IJsselstreek aargasvrij kan worden in 2050. Voor 2030 gaat de gemeente, 
samen met de inwoners, aan de slag om voor aantal wijken gerichte plannen te 
ontwikkelen. Omdat veel zaken landelijk nog in ontwikkeling zijn komt er elke 
5 jaar een update van de visie.
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Met elkaar maken we plastic 
recycleklaar

Uw plastic verpakkingen, blikken en 
drinkpakken zijn waardevol. Zeker als 
u ze goed verzamelt. Want hoe beter 
u uw afval scheidt, hoe meer verpak-
kingen een tweede leven krijgen als 
grondstof voor nieuwe producten en 

verpakkingen. Maak ze leeg, haal ze 
los, druk ze plat. Dan zijn ze recycle-
klaar, kleine moeite, groot verschil.
De laatste druppel ketchup uit de fles 
geknepen? Dan is de fles recycleklaar 
voor in de PMD bak.

Uitgeknepen-leeg
kan jouw ketchupfles
bij het plastic

Met elkaar 
maken we plastic, 

blik en drinkpakken 
recycleklaar!

Verzoek kerststukjes van graven 
te halen
Veel mensen hebben kerststukjes op 
graven op begraaf- en gedenkpark 
Rentinkkamp in Varsseveld gezet. Een 
aantal van deze stukjes ligt er nog. 
Wij verzoeken u deze van de graven te 
halen. 

Vanaf 15 maart worden de achterge-
bleven kerststukjes weggehaald. Van 
stukjes die na deze datum nog op de 
graven staan wordt aangenomen dat 
nabestaanden er geen belang meer 
aan hechten.

GGD houdt peiling onder middelbare scholieren

Welke invloed heeft de 
coronacrisis op jongeren?
De coronacrisis raakt ons allemaal. 
Ook jongeren. Ze hebben minder 
contact met hun vrienden en 
vriendinnen, het is lastiger om te 
sporten en uit te gaan, en voor de 
meeste leerlingen is school anders dan 
normaal. Dat heeft veel invloed op het 
leven en welzijn van de jongeren. Om 
te weten hoe het nu met jongeren gaat 
en wat ze nodig hebben, houdt de GGD 
begin maart een peiling onder de jeugd. 
De GGD en gemeenten gebruiken 
de resultaten van dit onderzoek, om 
jongeren zo goed mogelijk door de 
coronacrisis te helpen. 

De vragenlijsten worden verspreid via 
middelbare scholen
Middelbare scholieren ontvangen 

vanaf 8 maart van school een bericht 
met een link naar de digitale vragenlijst 
van de GGD. Het onderzoek is anoniem 
en deelname is vrijwillig. Het invullen 
duurt ongeveer 10 minuten. Kinderen 
die 15 jaar of jonger zijn, hebben 
toestemming nodig van hun ouders/
verzorgers om de vragenlijst in te 
vullen. 

Wij vinden het belangrijk dat zoveel 
mogelijk leerlingen de vragenlijst 
invullen 
Om goed in beeld te krijgen hoe het 
gaat met de jongeren, is het belangrijk 
dat zo veel mogelijk jongeren de 
vragenlijst invullen. Dus doe mee! De 
resultaten van het onderzoek worden 
begin april bekend gemaakt.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 09-03-2021 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  
04-03-2021 vinden 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. 

Openbare bekendmaking gemeente Aalten
Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind 
De energietransitie uit het Klimaat-
akkoord leidt tot grote opgaven voor 
duurzame energiewinning op land. Om 
aan die opgaven te kunnen voldoen, 
is het ontwerp Uitnodigingskader zon 
en wind opgesteld. Het Uitnodigings-
kader geeft aan waar, hoe en tot welke 
grootte er binnen de gemeente Aalten 
zonne- en windenergie opgewekt kan 
worden. 

In het afgelopen najaar heeft het 
ontwerp Uitnodigingskader al ter 
inzage gelegen voor inspraak. Niet 
iedereen bleek echter op de hoogte 
van deze inspraak, waarbij de coro-
namaatregelen zeker een rol hebben 
gespeeld. Daarom lassen wij nu 
nogmaals een inspraakperiode in. 

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook 
van belang voor de Regionale Energie 
Strategie (RES). Om te kunnen parti-

ciperen in de RES Achterhoek, is het 
noodzakelijk dat we nu starten met de 
tweede inspraakronde. 

Ter inzage
Met ingang van woensdag 3 maart 
2021 ligt gedurende zes weken het 
ontwerp Uitnodigingskader zon en 
wind nogmaals ter inzage. De stukken 
zijn te bekijken op www.aalten.nl/
uitnodigingskader. U kunt het Uitno-
digingskader ook, op afspraak, inzien 
in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 
Aalten).

Informatiebijeenkomsten
Graag informeren wij u nader over 
het Uitnodigingskader. Daarom 
organiseren wij een viertal informatie-
bijeenkomsten op:
•  maandag 22 maart 2021 van 16:00 

tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 
uur; 

•  woensdag 31 maart 2021 van 16:00 tot 
17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur. 

De informatiebijeenkomsten worden 
digitaal gehouden via MS Teams. 

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk op 18 maart 2021 
voor één van de informatiebijeenkom-
sten aanmelden via www.aalten.nl/
uitnodigingskader. U ontvangt kort 
voor de bijeenkomst een Teams-link 
waarmee u kunt deelnemen aan de 
informatiebijeenkomst.

Ontwerp Uitnodigingskader is 
ongewijzigd
Zoals gezegd leggen we het ontwerp 
Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. 
Het kader is dan ook ongewijzigd ten 
opzichte van de inspraakperiode van 
afgelopen najaar. Ook de presentaties 
in de informatiebijeenkomsten zijn 
vergelijkbaar met die van toen.

Reageren
Tijdens de termijn van de terinza-
gelegging kunt u mondeling of bij 
voorkeur schriftelijk een reactie op het 
ontwerp Uitnodigingskader zon en 
wind geven aan het college van burge-
meester en wethouders van Aalten. 
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen 
naar burgemeester en wethouders van 
Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten 
onder vermelding van ‘inspraakreactie 
ontwerp Uitnodigingskader zon en 
wind’.

Informatie
Voor meer informatie of voor 
het maken van een afspraak om 
mondeling een reactie te geven kunt u 
contact opnemen met het Klantcon-
tactcentrum van gemeente Aalten via 
telefoonnummer (0543) 49 33 33.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 61C, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: uitbreiden bedrijfs-
gebouw, vergunning verzonden 19-02-2021, 
procedure 3A

ETTEN
•  Oude IJsselweg 12, kappen één zomereik, herplant 

op de locatie van één es, vergunning verzonden 
23-02-2021, procedure 3A

•  Oude IJsselweg 24, definitieve omgevingsvergun-
ning milieu: intrekken van een omgevingsvergun-
ning voor een propaantank van 40 m3, vergunning 
verzonden 17-02-2021,  
ter inzage m.i.v. 04-03-2021, procedure 4A. 
De definitieve vergunning is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp: er kan slechts beroep 
tegen deze definitieve vergunning worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpvergunning en men belanghebbende is.

MEGCHELEN
•  Nieuweweg 10, vestigen tijdelijke B&B, aanvraag 

ontvangen 22-02-2021, procedure 1

NETTERDEN
•  Emmerikseweg 20, nieuwbouw bijgebouw, 

aanvraag ontvangen 19-02-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Bontebrug 6, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening: wijziging gebruik bedrijfswoning, 
vergunning verzonden 18-02-2021, procedure 3A

•  Bontebrug 186, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 22-02-2021, procedure 1

•  Hertenlaan 10, uitbreiding woning, vergunning 
verzonden 18-02-2021, procedure 3A 

•  Prins Bernhardstraat 34, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 22-02-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Masselinklaan 1, asbestverwijdering en sloop 

trafohuisje, acceptatiebrief verzonden 22-02-2021, 
procedure 1

•  Terborgseweg 31, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening: wijzigen gebruik bedrijfswo-
ning met recreatie naar reguliere woning met erf, 
vergunning verzonden 23-02-2021, procedure 3A

TERBORG
•  Laan van Wisch 7, bouwen woning, vergunning 

verzonden 26-02-2021, procedure 3A

•  Lovinkweg 3, melding activiteitenbesluit: oprichten 
inrichting voor verwerken van polyesterhars, accep-
tatiebrief verzonden 18-02-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 04-03-2021)

•  Voorbroek 7, bouw woning, vergunning verzonden 
23-02-2021, procedure 3A

ULFT
•  Delweg 23A, realiseren aanbouw, vergunning 

verzonden 23-02-2021, procedure 3A
•  Piet Molpad 48, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 23-02-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemsweg 70, verbouwen woning, aanvraag 

ontvangen 22-02-2021, procedure 1
•  Euroweg 10, bouw bedrijfspand, vergunning 

verzonden 23-02-2021, procedure 3A
•  Oranjestraat 30, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: bouwen twee bijgebouwen, 
aanvraag ontvangen 19-02-2021, procedure 1

      
VARSSELDER
•  Leemlandseweg 2, plaatsen erfafscheiding, 

vergunning verzonden 23-02-2021, procedure 3A

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Breukelaarweg 33 in Varsseveld 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) vergunning willen verlenen voor het 
wijzigen van de milieucategorie voor het opslaan 
van meer dan 150 ton milieugevaarlijke stoffen 
in een te bouwen PGS-gebouw aan de Breuke-
laarweg 33 in Varsseveld. Het gaat om een wijziging 
van de gebruiksmogelijkheden. Gebouwen waar 
verpakte gevaarlijke stoffen (in deze situatie onder 
andere spuitbussen en verf) worden opgeslagen 
moeten voldoen aan de Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen (PGS) 15. De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.

OV000071-ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2021-0131.

Inzage 
De stukken liggen van 4 maart 2021 tot en met  
14 april 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail 
sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.
nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de gemeente  

(www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de 
naam van 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 Omgevingsvergunning 
kenbaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor 
het mondeling indienen van een zienswijze kunt u 
een afspraak maken via balie vergunningen. 

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.


