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Dé Visie op landschap, natuur en groene kernen 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft het 
afgelopen jaar een Visie op landschap, 
natuur en groene kernen ontwikkeld. Het 
is een onderwerp dat sterk leeft onder de 
inwoners, agrariërs en natuurliefhebbers. 
Zo bleek ook uit de meer dan 300 reacties 
die we ontvingen tijdens de inzageperiode 
van de conceptversie. In december heeft 
iedereen die een reactie heeft ingediend 
een antwoord gekregen van ons. Nu zijn 
ook alle reacties, net als de input vanuit de 
raadscommissie FL (Fysieke Leefomge-
ving), verwerkt in een nieuwe versie. 

Tot standkoming
Veel inwoners en organisaties hebben 
meegedacht en hun ideeën laten weten. Dit 
kon op informatieavonden in februari 2020 
in Varsseveld, Ulft en Terborg. Of tijdens de 
digitale terugkoppeling in juni. Daar lieten 
we via een film de eerste bouwstenen van 
de visie zien en kon u ons door middel  
van een vragenlijst verder helpen. Op  
16 september hebben we de conceptvisie 
bekend gemaakt. Vervolgens kon iedereen 
tot 12 oktober een reactie geven. Hier is 
veel gebruik van gemaakt. We hebben 
meer dan 300 reacties gekregen. Van 
mensen die een kritische noot, compliment 
of hun zorg met ons wilden delen. Deze 
reacties zijn allemaal beantwoord en alle 

indieners hebben daar in december bericht 
van ontvangen. 

Stimuleren en aan de slag
Het college is enthousiast over deze 
nieuwe versie en heeft besloten deze versie 
voor te leggen aan de gemeenteraad voor 
definitieve besluitvorming.
Wethouder Ria Ankersmit: “In deze visie 
komen veel verschillende belangen 
bij elkaar en dat zorgt voor een extra 
uitdaging. We wilden een visie ontwikkelen 
die recht doet aan zoveel mogelijk 
belangen én die gericht is op de toekomst. 
Met alle uitdagingen die we op ons af 
zien komen op het gebied van landschap, 
natuur en groene kernen. We zijn heel trots 
dat er nu een visie ligt, sterk onderbouwd 
door onderzoek en met inbreng van enorm 
veel inwoners en betrokkenen.”
De visie omschrijft de uitdagingen waar we 
met ons allen voor staan en de gemeente 
heeft deze vertaald in drie uitgangspunten: 
-   Behouden van de basiskwaliteit van het 

landschap.
-  Stimuleren en samenwerken met inwoners 

voor aanleg van landschap en groen. 
-  En als gemeente gaan we zelf aan de 

slag met het versterken van landschap en 
groen, bijvoorbeeld ter voorkoming van 
hittestress in de kernen.

“Het is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal om onze omgeving te behouden 
en te versterken voor de toekomst”, 
vervolgt wethouder Ankersmit. “We doen 
daarbij – uiteraard op vrijwillige basis - een 
beroep op inwoners en grondeigenaren. We 
willen samenwerken met onze inwoners, 
partners en agrariërs om groen meer kleur 
te geven waardoor onze gemeente ook 
kleurrijker wordt. En uiteraard dragen we 
daar als gemeente zelf ook zichtbaar aan 
bij.”

Vervolg
De gemeenteraad vergadert waarschijnlijk 
in april over de Visie op landschap, natuur 
en groene kernen. Op 14 april bespreekt de 
raadscommissie FL de Visie op landschap, 
natuur en groene kernen. In de vergadering 
van 22 april neemt de gemeenteraad dan 
haar besluit over de visie. Als u wilt kunt u 
de vergaderingen online volgen via  
http://raad.oude-ijsselstreek.nl. De 
definitieve agenda van de gemeenteraad 
vindt u te zijner tijd in dit Gemeentenieuws. 

De Visie op landschap, natuur en groene 
kernen en meer informatie kunt u vinden 
(en eventueel downloaden) op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl/
visielandschap 

De nieuwe versie van de Land-
schapsvisie is sterk onderbouwd 

door onderzoek en met inbreng 
van enorm veel inwoners en 

betrokkenen tot stand gekomen. ▶

Opschoondag 20 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 hebben we besloten 
om de Opschoondag van zaterdag 20 maart 
2021 te annuleren en te verplaatsen naar 
september 2021. Te zijner tijd zullen wij u 
informeren over de nieuwe datum. 

Wij sluiten hiermee aan op 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 contactmo-
menten zoveel mogelijk te beperken om 
verspreiding van het virus te voorkomen. 
We vragen uw begrip voor het genomen 
besluit. 

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

De gemeente op social media
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Stemmen voor de Tweede Kamer
De Tweede Kamerverkiezingen 
komen eraan! U maakt op  
17 maart toch ook gebruik van uw 
stemrecht? Want elke stem telt!

Dit jaar verlopen de verkiezingen 
anders dan anders, in verband met de 
coronapandemie. We zetten nog even 
de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Briefstemmen
Iedereen van 70 jaar en ouder kan per 
brief stemmen. Hiervoor hebben deze 
inwoners een stempluspas ontvangen. 
In een tweede brief ontvangen ze het 
stembiljet. De briefstemmen kunnen 
worden verstuurd door middel van de 
antwoordenveloppe. Ze kunnen ook 
afgegeven worden bij het afgiftepunt in 
het gemeentehuis.

Stemmen voor kwetsbare groepen
Mensen die in een risicogroep vallen 
met betrekking tot corona mogen ook 
op maandag 15 of dinsdag 16 maart 
stemmen. Dit kan alleen op de volgende 
vier locaties: 
Gendringen: Verenigingsgebouw 
Atletico’73 
Terborg: Georgiuskerk
Ulft: DRU Industriepark
Varsseveld: Sporthal Van Pallandt
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
Wel vragen wij u om alleen op een van 
deze dagen te stemmen als u daadwer-
kelijk tot een risicogroep behoort.

Locaties
Alle locaties zijn coronaproof ingericht. 
Dat wil zeggen dat er een aparte 
in- en uitgang is en dat er voldoende 
ruimte is om afstand te bewaren. 
Een medewerker van het stembureau 
helpt om alles goed te laten verlopen. 
Als het druk is kan het zijn dat deze 
medewerker u vraagt even buiten te 
wachten.

Voorzorgsmaatregelen
In het stembureau is het dragen van een 
mondkapje verplicht. We vragen u om 

anderhalve meter afstand te houden en 
bij klachten niet naar het stembureau te 
komen, maar iemand een volmacht te 
geven om voor u te stemmen. Hoe u dit 
doet staat achterop uw stempas. Om te 
stemmen krijgt u een rood potlood dat u 
na afloop mee kunt nemen. Wij vragen 
u om niet onnodig in en rondom het 
stembureau te blijven, maar direct na 
het stemmen weer naar huis te gaan. 

Avondklok
Op de dag van de verkiezingen kan 
iedereen tot 21:00 stemmen en daarna 
naar huis gaan. De telling is openbaar, 
er wordt wel toegezien op de geldende 
coronamaatregelen. Aanpassingen met 
betrekking tot de avondklok zijn nog 
mogelijk na verschijnen van deze krant. 
Houd hiervoor het nieuws in de gaten. 

Kieswijzer
Weet u nog niet goed op welke partij 
u wilt stemmen? Er zijn verschillende 
kieswijzers om uit te zoeken welke 
partij het best bij u past. Bijvoorbeeld de 
online kieswijzer www.welkepartijpast-
bijmij.nl  en www.stemwijzer.nl. 
Speciaal voor jongeren is er  
www.jongerenkieswijzer.nl

Dat de verkiezingen eraan komen is te zien aan 
de nieuwe trotterborden die op verschillende 

plekken in de gemeente staan.

Samen d’ran met duurzame zonne-energie! 
Onder het motto samen d’ran werken 
de gemeenten in de Achterhoek hard 
aan de duurzame ambitie energieneu-
traal te worden. Iedere inwoner kan 
hieraan zijn eigen steentje bijdragen, 
bijvoorbeeld door met eigen zonne-
panelen stroom op te wekken. Agem 
Energieloket haakt hierop aan met een 
collectieve inkoopactie voor particu-
liere woningbezitters onder de noemer 
Achterhoekse Zonactie. 

Anders dan bij andere collectieve 
inkoopacties zit je bij de Achterhoekse 
Zonactie niet vast aan standaardpak-
ketten, maar kun je uiteindelijk zelf 
bepalen welke zonnepanelen en welk 
aantal je laat installeren. Het advies 
van de installateur speelt daarbij 
natuurlijk wel een belangrijke rol. Je 
wensen moeten immers wel praktisch 
uitvoerbaar zijn. Deelnemen aan Achter-
hoekse Zonactie kan tot 1 juni 2021. 
Meer informatie over deze campagne is 
te vinden op www.agem.nl/zonactie.

Laat je stem 
horen!
Volgende week zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Ik vind dat altijd 
weer een bijzonder moment. Ik ben 
zelf enkele jaren Tweede Kamerlid 
geweest en weet hoe spannend een 
verkiezingsstrijd is en hoe belangrijk 
het is dat mensen hun stem 
uitbrengen. Dus ga stemmen. Want 
elke stem telt. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn 
het wel speciale verkiezingen dit jaar. 
Wij doen er binnen onze gemeente 
alles aan om de verkiezingen 
veilig te laten verlopen. Kwetsbare 
inwoners kunnen op maandag en 
dinsdag stemmen. Het is dan rustig. 
70plussers mogen ook per brief 
stemmen. En de stemlokalen zijn 
coronaproof, met anderhalve meter 
afstand, ingericht. Voor iedereen is 
er een eigen potlood, dat je ook mee 
naar huis krijgt. Zie het maar als een 
soort souvenir. 

Jongeren die dit jaar voor het eerst 
mogen stemmen, ontvangen van mij 
een kaart waarin ik ze oproep om te 
gaan stemmen. Ik realiseer me dat 
jongeren en politiek nog wel eens 
een lastige combinatie is. Dit jaar is 
dat misschien anders. Het effect van 
overheidsbeleid en -beslissingen 
door corona is ineens heel direct 
merkbaar en voelbaar, zeker ook voor 
jongeren. De maatregelen hebben 
enorme impact op hen. 

Uit onderzoek onder meer dan 
10.000 jongeren in Nederland blijkt 

dat maar liefst 67% vindt dat politici 
veel macht hebben. Het lijkt erop 
dat de politiek er nu toe doet in 
hun leven. De jongeren hebben wel 
idealen en zien de toekomst gelukkig 
nog steeds positief in. Er lijkt een 
verandering gaande waarbij jongeren 
beseffen dat ze zelf een stem hebben 
in hun toekomst. Een deel is ook 
geïnteresseerd om actief te zijn in de 
politiek. Dat stemt me erg positief!

Dus jongeren, als je beseft dat 
politiek daadwerkelijk invloed heeft 
op jouw leven en je wilt bijdragen 
aan een mooie toekomst voor jezelf 
en voor je vrienden: neem dan die 
kleine stap en ga stemmen! Als je 
stemt op jouw favoriete kandidaat 
van jouw favoriete politieke partij, 
heb jij invloed op de besluiten van 
de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld 
over onderwijs, wonen, klimaat en 
openbaar vervoer. En weet je nog 
niet wat je moet stemmen, gebruik 
dan de digitale stemwijzers. 

Ik besef dat ik voor jullie ook 
‘politiek’ ben. Toch hoop ik dat 
mijn oproep effect heeft en dat we 
jullie, en natuurlijk ook alle andere 
inwoners die mogen stemmen, zien 
bij de stembussen op 17 maart. Het 
gaat immers om de toekomst van 
ons allemaal! 

 

▲ Burgemeester Van Dijk
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Stemmen per brief voor  
70 plussers, zo werkt dat
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u 
dit jaar vanwege de coronapandemie 
per brief stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Daarvoor moet 
uw stem wel op tijd binnen zijn. Hoe 
stemmen per brief werkt en hoe u deze 
kunt versturen leest u in dit artikel.

Wat krijg ik thuis gestuurd?
Iedere inwoner die 70 jaar of ouder is 
krijgt twee enveloppen thuisgestuurd. 
De eerste heeft u ontvangen. Dit is de 
stempluspas. 
De tweede enveloppe ontvangt u 
deze week. Deze enveloppe bevat een 
aantal dingen die u nodig heeft om te 
kunnen stemmen per brief:
•  briefstembiljet
•  enveloppe met de tekst ‘briefstembiljet’
•  retourenveloppe
•  uitleg over stemmen per brief

Hoe vul ik mijn keuze in?
•  Maak op het briefstembiljet uw keuze 

(dit mag met iedere kleur zijn)
•  Het ingevulde briefstembiljet stopt u 

in de enveloppe met ‘briefstembiljet’ 
en maakt u dicht

•  U pakt uw stempluspas erbij (die u 
als eerste per post ontving) en zet uw 
handtekening. 

•  De stempluspas en de enveloppe 
met briefstembiljet gaan samen in de 
retourenveloppe. Deze maakt u dicht. 
Een postzegel is niet nodig.

Hoe verstuur ik mijn stem?
•  U kunt de enveloppe in iedere PostNL 

brievenbus doen. Let op! Doe dat 
vóór vrijdag 12 maart 17:00 uur, dan 
is uw stem op tijd binnen.

•  U kunt de enveloppe ook (laten) 
inleveren bij het afgiftepunt. Deze is 
in het gemeentehuis. Het afgiftepunt 
is iedere werkdag geopend van  
9:00 uur tot 17:00 uur vanaf 
woensdag 10 maart. Op 17 maart is 
het afgiftepunt geopend van  
7:30 uur tot 21:00 uur. 

Meer informatie over briefstemmen  
is te vinden op de website:  
www.oude-ijsselstreek.nl met de 
zoekterm ‘briefstemmen’. Als u vragen 
heeft dan kunt u ook bellen met de 
gemeente: (0315) 292 292.

Starterslening verlengd 
De starterslening wordt verlengd! De 
gemeenteraad heeft dit op 25 februari 
besloten. Het maximale aankoopbe-
drag van € 200.000 is verhoogd naar  
€ 225.000, zodat nieuwbouwwoningen 
voor starters ook binnen de startersle-

ning kunnen vallen. Daarnaast gaat het 
maximale uitleenbare bedrag omhoog 
van € 25.000 naar € 35.000.
Kijk voor de voorwaarden en het 
aanvragen van een starterslening op 
www.oude-ijsselstreek.nl. 

Waarmerk ‘Drempelvrij’ voor 
gemeentelijke website

De gemeente Oude IJsselstreek heeft hard gewerkt aan het toegankelijk 
maken van hun website. Websites van overheidsorganisaties moeten 
voldoen aan wettelijk vastgelegde eisen. De gemeente haalde in januari 
2021 het waarmerk ‘Drempelvrij’. Dat betekent dat de website te lezen en 
te begrijpen is voor alle inwoners, ook voor mensen met een beperking. 

“Veel informatie is tegenwoordig online 
te vinden,” zegt burgemeester Otwin 
van Dijk. ‘’Maar een grote groep mensen 
in Nederland heeft moeite met het lezen 
en/of begrijpen van die informatie. Het 
is fijn dat onze website nu ook toegan-
kelijk is voor die groep.”

Een toegankelijke website betekent 
allereerst een verbeterde techniek. In 
2019 is er daarom een vernieuwde 
website gebouwd, waarbij bijvoorbeeld 
zoekwoorden veel beter gevonden 
worden. Daarnaast is rekening 
gehouden met contrast in de kleuren, 
lettertype en lettergrootte en zit er 
een voorleesfunctie in de website: alle 
teksten kunnen worden voorgelezen. 
Verder is rekening gehouden met het 
taalgebruik: er wordt zoveel mogelijk in 
eenvoudige taal uitgelegd.

Testpanel
Omdat de gemeente graag wilde weten 
wat inwoners vinden van de nieuwe 

website is in het najaar van 2020 een 
gebruikerstest gedaan. Een panel van 
inwoners met en zonder beperking heeft 
hun mening gegeven over de nieuwe 
website. Inwoonster Sandra Gosseling 
is slechtziend en is blij met de nieuwe 
website. “Het is fijn dat de teksten niet 
zo lang zijn. En ik vind de zoekfunctie 
heel handig: als ik een woord intyp kom 
ik meteen op de juiste pagina terecht. 
Op deze manier kan ik gemakkelijk 
dingen regelen of informatie opzoeken. 
Ik vind het ook mooi dat we mee 
hebben kunnen denken en tips hebben 
kunnen geven na de test. Hier is ook 
echt iets mee gedaan. De website heeft 
het waarmerk dan ook echt verdiend.” 
De website van de gemeente is te 
vinden via www.oude-ijsselstreek.nl. 

Sandra Gosseling kan ondanks haar visuele beperking de website van de gemeente gebruiken.

‘Doorgeefbloemetje’ voor hulp in coronatijd 
De gemeente wil de komende tijd mensen verrassen met een bloemetje. 
Dat zijn inwoners die iets extra’s doen voor een ander. Iets dat zeker 
in deze coronatijd hard nodig is, maar niet altijd vanzelfsprekend. 
Het bloemetje is een opsteker voor een inwoner die deze blijk van 
waardering weer door kan geven aan een volgende uitblinker. 

Wethouder Marieke Overduin reikte 
vorige week het bloemetje uit aan 
Margreeth Flokstra. Margreet is al 
jaren actief als vrijwilliger bij de Mini 
Manna Markt in Ulft, waar ze sinds  
1 januari vestigingsleider is. “Ze 
verdient het bloemetje voor haar werk, 
maar ook gewoon als mens,” vertelt 
degene die Margreeth nomineerde. 
“Als ik haar vraag iets te regelen voor 
een gezin dat bijvoorbeeld eten of 
kleding nodig heeft, dan gaat ze direct 

aan de slag. Haar inzet voor anderen is 
echt enorm.”

Margreeth is blij dat ze met de Mini 
Manna Markt anderen een steuntje 
in de rug kan bieden. “Al is dat in 
deze tijd wel lastig, omdat we minder 
inkomsten hebben van de (kringloop)
winkel. Dit bloemetje zie ik dan ook 
echt als waardering voor wat we iedere 
dag blijven doen: anderen helpen waar 
dat kan.” Wethouder Marieke Overduin (rechts) overhandigt het bloemetje aan Margreeth Flokstra.
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De buurtbussen gaan weer rijden
De Huntenbus en de Buurtbus Halle-Sinderen gaan weer rijden! De 
Buurtbus Halle-Sinderen (lijn 194) is afgelopen maandag weer van start 
gegaan. En de Huntenbus (lijnen 195 en 197) gaat niet zoals eerder 
vermeld vanaf 8 maart rijden, maar met ingang van 29 maart. Voor alle 
drie de buslijnen worden nog vrijwillige chauffeurs gezocht. Iets voor u?

Corona-maatregelen
De buurtbussen zijn voorzien van 
een scherm tussen chauffeur en 
passagiers, een luchtfilter en extra 
ventilatie. Bovendien mogen de 
voorste twee stoelen niet worden 
gebruikt. Op deze manier vindt Arriva 
het verantwoord om weer te rijden.

Routes
Huntenbuslijn 195 rijdt van Megchelen 
via Ulft, Etten en station Terborg. 
Lijn 197 rijdt van ‘s-Heerenberg via 
Ulft, Silvolde en station Terborg (en 
vice versa). Buurtbuslijn 194 rijdt in 
een ander deel van de gemeente, op 
de route Zelhem-Varsseveld-Sinde-
ren-Breedenbroek-Dinxperlo-Aalten 
(en vice versa).

Aanmelden
Wilt u vrijwillig chauffeur worden op 
één van deze lijnen dan kunt u voor 

de Huntenbus contact opnemen met 
coördinator Eddy Hoogerdijk (0315) 
686 183 of Ap Fokkink (06) 3889 4530. 
Meer info: www.huntenbus.nl 
Als u vrijwillig chauffeur wilt worden 
voor de Buurtbus Halle-Sinderen dan 
kunt u contact opnemen met Berd 
Westerveld (0315) 617 373. Meer info: 
www.buurtbushallesinderen.nl 

De buurtbussen in onze gemeente gaan deze maand 
weer van start. Voor alle drie buslijnen worden nog 

vrijwillige chauffeurs gezocht. Heeft u interesse? In 
dit artikel leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Op-z’n-kop-leeg
mag jouw shampoofles 
bij het plastic

Met elkaar 
maken we plastic, 

blik en drinkpakken 
recycleklaar!

Met elkaar maken we plastic recycleklaar
In de badkamer vind je allerlei waardevolle verpakkingen. Bijvoorbeeld de lege 
shampoofles! Leeg geknepen? Dan is de fles recycleklaar voor in de PMD bak. 

Hulp bij beginnende schulden
Sinds 1 januari 2021 hebben 
gemeenten een extra taak bij het geven 
van hulp bij schulden. Dit staat in de 
wet. Woningcorporaties, zorgverzeke-
raars, energie- en waterleveranciers en 
gemeenten wisselen nu gegevens met 
elkaar uit over betalingsachterstanden 
van inwoners. Dat geldt ook voor Oude 
IJsselstreek. Als inwoners beginnende 
schulden hebben, neemt de gemeente 
contact op om te voorkomen dat 
schulden groter worden.

Het begint met een gesprek
De gemeente krijgt een bericht van 
bijvoorbeeld de zorgverzekering, 
energieleverancier of van de woning-
corporatie als er sprake is van een 
betalingsachterstand. Dan plannen we 
een gesprek over de financiële situatie. 
Wanneer de betalingsachterstand nog 
klein is, kan zo’n gesprek prettig zijn. 
Het voorkomt misschien dat schulden 
groter worden.

Als er sprake is van een groeiende 
betalingsachterstand dan zoekt de 
gemeente samen met de inwoner naar 
een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een 
betalingsregeling zijn. Er kunnen ook 
andere zaken zijn waar hulp bij nodig is. 
Ook dan kan de gemeente helpen en, in 
overleg, eventueel doorverwijzen naar 
een andere organisatie. 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de hulp die de 
gemeente geeft bij schulden? Maakt 
u zich zorgen over uw eigen financiële 
situatie of die van iemand anders? 
U kunt ons bellen van maandag t/m 
vrijdag tussen 08.30 en 12.30 via  
(0315) 292 292. Kiest u dan voor  
toets 2. U kunt ook een mail sturen 
naar sdv@oude-ijsselstreek.nl.

Meer informatie kunt u lezen op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Ervaringsver-
halen vindt u op www.komuitjeschuld.nl

Soms moet je gewoon ergens beginnen. Lekker 
aan de slag gaan! Bij ZEG Achterhoek helpen we je 
graag. We zijn er voor jongeren in de Achterhoek 
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Op het online platform vind je allerlei mogelijkheden, 
zoals informatie over leren, werk, een steuntje in de 
rug of een goed plan voor jouw toekomst. Bekijk 
het gewoon even!

HET STARTPUNT VOOR 
JOUW ONTWIKKELING.

WWW.ZEGACHTERHOEK.NL
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Beschikking Omgevingsvergunning Hoek Deken Nijkampstraat - Kerkstraat in Ulft 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning verlenen voor de 
bouw van 29 zorgappartementen, met 
bijbehorende voorzieningen en parkeer-
ruimte aan de hoek Deken Nijkampstraat 
– Kerkstraat in Ulft. De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identifica-
tienummer: NL.IMRO.1509.OV000065-
VA01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-0932.

Inzage
De ontwerpbeschikking heeft gedurende 
zes weken voor iedereen ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. De verleende omgevingsver-
gunning wordt t.o.v. de ontwerpbeschik-
king niet gewijzigd en ter inzage gelegd 
vanaf 11 maart 2021 tot en met 22 april 
2021. Wanneer u de omgevingsvergun-
ning 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 op  
www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de 
gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) 
wanneer u zoekt op het adres. In het 
gemeentehuis kunt u de omgevings-
vergunning zowel in elektronische vorm 
als op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergun-
ning kan tijdens de terinzagelegging 
beroep worden ingesteld door belang-

hebbenden die aannemelijk kunnen 
maken redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig een zienswijze in 
te dienen. Tijdens de beroepstermijn 
kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het 
besluit wordt dan geschorst voordat op 
dat verzoek is beslist. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde 
rechtbank.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen

GENDRINGEN
-  Brederostraat 18, plaatsen overkapping, 

aanvraag ontvangen 02-03-2021, procedure 1
-  Jan Ligthartstraat 1, realiseren uitbouw, 

aanvraag ontvangen 25-02-2021, procedure 1

MEGCHELEN
-  Pastoor Mölderstraat 2, handelen in strijd met 

regels R.O. en handelingen met gevolgen voor 
beschermde monumenten: oprichten antenne 
opstelpunt, aanvraag ontvangen 26-02-2021, 
procedure 1

SILVOLDE
-  Heuvelstraat ong., t.b.v. aanleg parkeerplaatsen 

kappen 1 Zweedse meelbes, 1 wilg, 1 esdoorn en 
6 berken + verplanten 1 els, aanvraag ontvangen 
25-02-2021, procedure 1

-  Marktstraat 23, asbest verwijderen van dak, accep-
tatiebrief verzonden 02-03-2021, procedure 1

SINDEREN
-  Kasselderstraat 9, het exploiteren van een 

camping, vergunning verzonden 04-03-2021, 
procedure 3B

TERBORG
-  Stationsweg 18D, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 01-03-2021, procedure 1

ULFT
-  Allee 44, handelen in strijd met regels R.O.: 

plaatsen scootersafe, aanvraag ontvangen 

26-02-2021, procedure 1
-  De Bolanden 5, melding Activiteitenbesluit: 

starten bedrijf, acceptatiebrief verzonden 
25-02-2021, procedure 1, (2 weken ter inzage 
m.i.v. 04-03-2021)

-  Debbeshoek parkeerplaats nabij nr. 9A, tijdelijk 
plaatsen overkapping, aanvraag ontvangen 
01-03-2021, procedure 1

-  Debbeshoek parkeerplaats nabij nr. 9A, handelen 
in strijd met regels RO en bouwen: tijdelijk 
plaatsen overkapping, vergunning verzonden 
05-03-2021, procedure 3A

-  Dr Ariënsstraat 42, plaatsen dakkapel, aanvraag 
ontvangen 28-02-2021, procedure 1

-  De Hogenkamp 10B, bouw bedrijfspand, 
aanvraag ontvangen 02-03-2021, procedure 1

VARSSEVELD
-  Breukelaarweg 19, melding Activiteitenbesluit: 

plaatsen van aardgas-afleverstation, acceptatie-
brief verzonden 02-03-2021, procedure 1  
(2 weken ter inzage m.i.v. 11-03-2021)

-  Guldenweg 9A, melding Activiteitenbesluit: 
starten garagebedrijf, acceptatiebrief verzonden 
01-03-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage 
m.i.v. 11-03-2021)

-  Svedexweg 21, uitbreiding Svedex, vergunning 
verzonden 26-02-2021, procedure 3A

WESTENDORP
-  Kersendijk 6, handelen in strijd met regels R.O., 

bouwen 3 grondgebonden woningen, aanvraag 
ontvangen 03-03-2021, procedure 1

Mobiele puinbrekers
Op 1 maart 2021 heeft Atop recycling BV uit Laren 
een melding gedaan voor het plaatsen en gebruik 
maken van een mobiele puinbreker om bouw- en 
sloopafval te bewerken (ca. 500 ton) op de locatie 
Millingseweg 32 in Megchelen. Deze werkzaam-
heden duren maximaal 0,5 dag en zullen naar 
verwachting plaatsvinden tussen 15 maart 2021 
en 31 mei 2021.

Op 17 februari 2021 hebben de Gebr. Mulder BV 
uit Kootwijkerbroek een melding gedaan voor 
het plaatsen en gebruik maken van een mobiele 
puinbreker om bouw- en sloopafval te bewerken. 
(ca. 6500 ton) op de locatie Pr. Bernhardstraat 63 / 
Berkenlaan 128 in Silvolde. Deze werkzaamheden 
duren ongeveer 4 dagen en zullen naar verwachting 
plaatsvinden tussen 15 en 19 maart 2021.

Informatie over deze meldingen kunt u vanaf 
donderdag 11 maart 2021 gedurende twee weken 
verkrijgen bij de publieksbalie.

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.


