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Paul Klaasen smeedt 
vrijheidsbord  
Vorig jaar ging het college op bedrijfsbezoek bij ‘Smederij Klein Projekt’ van smid 
Paul Klaasen in Gaanderen. Dat bezoek was voor hem aanleiding een vrijheids-
bord te ontwerpen en te maken. Dit bord overhandigde hij vorige week dinsdag 
aan burgemeester Otwin van Dijk.

Paul Klaasen maakt deel uit van de 
werkgroep IJzeren Ring. Doel van deze 
werkgroep is onder meer om de inter-
nationale vereniging Ring van Europese 
IJzersteden meer bekend te maken bij de 
inwoners van Oude IJsselstreek. Daarnaast 
wil ze vooral jongeren kennis laten maken 
met werken met metalen en hen interes-
seren voor technische beroepen. Het maken 
van het vrijheidsbord is voornamelijk op 
eigen initiatief van Paul Klaasen opgepakt.

Paul Klaasen: “Het bezoek van het college 
stond in het teken van de inclusieve 
samenleving. Dit omdat ik werk met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 
jongeren met een vorm van autisme en 
statushouders. In verband met dit bezoek 
bedacht ik een passend geschenk. Dit 
ontwerp, dat ik met ambachtelijke technieken 
heb gemaakt, staat symbool voor onze 

vrijheid. Vorig jaar zouden we 75 jaar vrijheid 
vieren en dat heb ik als thema gebruikt voor 
dit ontwerp. De wethouders hielpen bij het 
klinken van de klinknagels om het getal 75 
heen en met het omlijsten van de toorts. Zo 
beklonken zij letterlijk de vrijheid. Het is mooi 
dat ik dit vrijheidsbord samen met Samuel, 
die een werkervaringsplek bij me heeft, 
persoonlijk kon overhandigen aan de burge-
meester.”

Burgemeester Otwin van Dijk: “Ik ben heel 
blij met dit schitterende vrijheidsbord. Het is 
ook heel mooi om te zien. Natuurlijk krijgt het 
een prominente plek in het gemeentehuis. Je 
ziet duidelijk het symbool van het comité 4 
en 5 mei. Gemaakt door smid Paul, smeden 
in opleiding en mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Ook de wethouders hebben 
meegeholpen. Het is net als met vrijheid: dat 
maak je samen en dan heb je iets heel moois.” 

Paul Klaasen en Samuel Brhane 
Tesema, die een werkervaringsplek 
heeft bij de smid, overhandigen het 

vrijheidsbord aan burgemeester 
Otwin van Dijk ▶

Raadsvergadering 25 maart 
U kunt deze vergadering volgen via de 
livestream. Aanvang: 20.00 uur.

Onderwerpen:
- Startnotitie Participatiebeleid
- Toekomstvisie
- Grof huishoudelijk afval
- Lokale Gezondheidsagenda 2021-2024
- Vergaderrooster gemeenteraad 2021-2022 
-  Aanvraag suppletie-uitkering bommenre-

geling bij het Rijk voor Huis Landfort  

De agenda en de vergaderstukken bij de 
openbare agendapunten voor de raad kunt u 

raadplegen via http://raad.oude-ijsselstreek.nl/. 
Daar zijn de vergaderingen live te volgen. U 
kunt ook gebruik maken van de iPad-App 
‘GO.vergaderingen’.

Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via griffie@oude-ijsselstreek.nl

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco Looman: 
T. (0315) 292 439 of  
E. m.looman@oude-ijsselstreek.nl

Achterhoekse 
Bespaaractie 
groot succes! 

Inmiddels hebben al veel huiseige-
naren in de gemeente Oude IJsselstreek 
zich aangemeld voor de Achterhoekse 
Bespaaractie. Tijdens een adviesgesprek 
met een energiespecialist 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 spouw-
muurisolatie toegezonden. Daarnaast 
worden de woningeigenaren door Agem 
Energieloket 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. Meer weten? Ga naar 
www.agem.n/bespaaractie 

Zitting 
Rayonarchitect 
Op dinsdag 23-03-2021 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  
18-03-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld. 

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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Tweede Kamerverkiezing

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de stembureaus en het afgiftepunt voor het 
inleveren van briefstemmen (gemeentehuis Gendringen) geopend van 7.30 uur tot 
21.00 uur. U/jij stemt toch ook?!

College brengt digitaal bezoek 
aan Iselinge Hogeschool 
Vorige week dinsdag bracht het college 
een bezoek aan Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem. Vanwege de coronamaat-
regelen was dat een digitaal bezoek. 
Wat veel mensen niet weten, is dat het 
Iselinge de enige hbo-instelling in de 
Achterhoekis. In 1984 ontstaan uit een 
fusie tussen de Rijkspedagogische 
Academie C. Kleywegt en de Groen van 
Prinsterer Kweekschool. 

Wat veel mensen wel weten, is dat het 
een pabo is waar de Lerarenopleiding 
Basisonderwijs gegeven wordt aan 
studenten. En dat met veel succes: eind 
2020 werd de Hogeschool voor het 
derde jaar op rij uitgeroepen tot beste 
pabo van Midden- en Oost-Nederland. 
Op dit moment studeren er ruim 500 
pabo-studenten. Sinds 2018 biedt 
Iselinge ook een tweejarige hbo-oplei-
ding aan. Een zogenoemd associate 
degree. Voor mensen die willen om- 
of opscholen naar een functie als 
Pedagogisch Educatief Professional 
in het onderwijs, de kinderopvang of 
jeugdzorg. Deze opleiding – in februari 
startte een nieuwe groep - wordt 
gevolgd door 80 studenten.  

Iselinge Hogeschool werkt samen 
met een aantal onderwijspartners uit 
de Achterhoek. In totaal gaat het om 
ongeveer 105 scholen. Voor Oude 
IJsselstreek zijn dat bijvoorbeeld 
Accent en Essentius waar scholen 
onder vallen als De Klimpaal in Etten, 
De Mariaschool en De Oersprong in 
Ulft en De Meeander in Varsseveld. 
Dat betekent dat de nieuwe leer-
krachten voor de basisscholen in Oude 
IJsselstreek onder meer aan Iselinge 
Hogeschool worden opgeleid. 

Leven lang ontwikkelen
Daarnaast richt Iselinge zich steeds 
meer op een leven lang ontwikkelen. 
Want niet alleen het onderwijs 
verandert inhoudelijk, ook de scholen, 
kinderen en maatschappij. Denk 
bijvoorbeeld aan de opkomst van de 
Integrale Kindercentra (IKC’s) waar 
onderwijs, een kinderdagverblijf, een 
peuterspeelzaal en een buitenschoolse 
opvang aanwezig zijn en waar welzijn-
sactiviteiten plaatsvinden. Dat betekent 
dat er andere vaardigheden gevraagd 
worden van leraren. De leerkrachten 
moeten daarvoor wel opgeleid worden 
en dat kan bij Iselinge. Bovendien 
betekent het ook dat onderwijsor-
ganisaties meer met elkaar moeten 
samenwerken om succesvol te zijn. 
En daarin wil de hogeschool als een 
kennispartner optreden. 

Wethouder Marieke Overduin noemde 
het bezoek inspirerend. “Aan de 
thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt 
werken we al intensief samen aan 
allerlei projecten, maar dit bezoek laat 
vooral zien hoe het Iselinge bijdraagt 
aan het onderwijs in de regio. Nu en 
in de toekomst. En dan ook nog eens 
aan veel basisscholen in Oude IJssel-
streek. Ontzettend mooi!” 

Woningbouw  
is hot!
De kranten staan er vol mee. Over 
de starters die geen woning kunnen 
vinden en over ouderen die lang 
moeten zoeken naar een levens-
loopbestendige woning. Ook de 
prijzen van de ‘gewone’ woningen 
stijgen tot grote hoogte. Elke week 
lees ik wel een artikel over de 
toenemende vraag en daar komt 
de eventuele toestroom vanuit het 
westen nog bij.

Vorige week kwam er ook een 
ander geluid in de krant. Een aantal 
gemeenten gaven aan dat er niet 
genoeg ambtenaren zijn om al die 
projecten te begeleiden. We willen 
graag bouwen, maar hebben we 
daar wel genoeg mensen voor? Bij 
de gemeenten, maar ook in de bouw 
is er een tekort aan vakmensen. 
In onze gemeente kampen we met 
datzelfde probleem. We hebben 
een ambitieuze doelstelling om 
100 tot 150 (en mogelijk nog meer) 
woningen per jaar te bouwen. Toch 
hebben de betrokken medewerkers 
aangegeven dat dit kan, maar 
wel met de nodige moeite! De 
ambtenaren in Oude IJsselstreek 
hebben nagedacht over een 
slimmere manier om processen 
te versnellen. Maar er zullen ook 
mensen bij moeten komen. Zeker 
als de taakstelling hoger wordt dan 

150 woningen per jaar. Daar wordt 
nu hard aan gewerkt.

Maar dan komt de grote vraag:… 
Welke woningen moeten er komen? 
En daar komt u aan bod. Dit is 
informatie die wij van u, onze 
inwoners, nodig hebben om de 
juiste woningen te bouwen, zodat 
deze 100 tot 150 woningen per 
jaar ook passen bij uw vraag. Uit 
een eerder onderzoek kwam naar 
voren dat we vooral voor starters en 
senioren moeten bouwen. Maar de 
woningmarkt verandert. De vraag 
verandert dan mee.

Daarom is het ontzettend 
belangrijk, dat zoveel mogelijk 
mensen de enquête invullen over 
de woonwensen en leefbaarheid in 
de Achterhoek. Uit dit onderzoek 
kunnen wij selecteren hoe onze 
inwoners erover denken en die 
informatie hebben wij hard nodig. 
40.000 inwoners uit de Achterhoek 
hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen, maar u kunt ook meedoen 
zonder uitnodiging. Hoe meer 
reacties, hoe beter. Dus doe mee! Dat 
kan via de website: www.awlo.nl. Uw 
gegevens blijven anoniem. 

▲ Wethouder Hiddinga

Recycleklaar, zo doe je dat. Kleine 
moeite, groot resultaat 
Even knijpen, schudden, trekken 
of schrapen en jij maakt een groot 
verschil. Halfvolle verpakkingen kunnen 
veel problemen opleveren bij de 
verwerking. Maak je verpakkingen dus 

recycleklaar, dan krijgt het straks een 
tweede leven als grondstof voor nieuwe 
verpakkingen en producten!
Lepel jij je bakje yoghurt ook leeg? Doe 
mee en maak je PMD-afval recycleklaar.

Los-en-lekker-leeg
kan jouw yoghurtbeker 
bij het plastic

Met elkaar 
maken we plastic, 

blik en drinkpakken 
recycleklaar!
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College positief over bouw van  
43 woningen in Etten
Afgelopen week heeft het college het 
Woonprogramma Etten beoordeeld. 
Het college is erg enthousiast over dit 
eigen initiatief van de inwoners van 
Etten. Wethouder Ben Hiddinga: “Het 
past bij deze tijd, dat inwoners zelf 
het initiatief nemen om hun behoeftes 
kenbaar te maken. Inwoners kunnen zo 
meedenken over de mogelijkheden. Er 
zijn veel mensen uit Etten betrokken bij 
het grondige en zorgvuldige onderzoek, 
om zo een duidelijk beeld te kunnen 
krijgen van de woonbehoefte”. Omdat 
er dringend behoefte is aan woningen, 
begrijpt het college de noodzaak om 
verder te gaan met de plannen.

Woonwensenonderzoek dóór en vóór 
inwoners
Begin 2020 is door het comité Dorps-
belangen Etten een procesbege-
leider geselecteerd van Dorpshuizen 
en Kleine Kernen (DKK) Gelderland 
voor de zogenoemde ‘Kleine Kernen 
Aanpak’. Binnen deze aanpak wordt 
de woningbouwbehoefte van Etten 
voor de komende jaren in kaart 
gebracht. Voor inwoners is een grote 
rol weggelegd in deze aanpak. In maart 
2020 is de procesbegeleider daarom 
gestart met het in kaart brengen van 
de woonwensen. Dit is het eerste deel 
van de puzzel. Het tweede deel is de 
vraag waar de woningen gebouwd 
kunnen gaan worden. Voor dit deel zijn 
eigenaren van panden en gronden in de 
gelegenheid gesteld een woningbouw-
plan in te dienen. Op 7 december vorig 
jaar zijn tijdens een online bijeenkomst 
vier plannen gepresenteerd door de initi-
atiefnemers. Dit zijn de plannen zoals 
de initiatiefnemer ze heeft bedoeld. 
De gemeente heeft deze vervolgens 
beoordeeld. Wij zien het Woonpro-
gramma als iets dat dóór en vóór de 
inwoners van Etten is opgesteld. 

Proces
De digitale presentatie van 7 december 
was enerzijds bedoeld om inwoners 
van Etten te informeren en anderzijds 
om de mogelijkheid te bieden om te 
reageren op de ingediende plannen. 
Er zijn meerdere reacties gekomen en 
daar zijn we erg blij mee. Hoe meer 
informatie, hoe beter de belangen 
kunnen worden afgewogen. Na 
meerdere gesprekken met verschil-
lende partijen blijkt dat er niet één 
gezamenlijk plan vanuit de inwoners 
van Etten zal komen.

De gemeente heeft op basis van alle 
ontvangen reacties van inwoners een 
afweging van de plannen gemaakt. 
Daarbij hebben we gekeken naar de 
wettelijke kaders waar we binnen 
moeten blijven, maar vooral naar het 
dienen van het algemene en brede 
belang van de inwoners van Etten. De 
plannen moeten nog wat aangepast 
worden om aan de kwaliteitseisen te 
voldoen. In totaal wil de gemeente 
ruimte geven voor de bouw van  
43 woningen, verdeeld over vier 
locaties. In een mix qua type woningen 
dat aansluit op de woningbouwbe-
hoefte. 

Vervolg
Het college verleent in principe haar 
medewerking aan de vier plannen. 
De initiatiefnemers van de plannen 
kunnen deze nu verder uitwerken, 
zodat deze voldoen aan de gestelde 
voorwaarden en aandachtpunten. Het 
college is benieuwd naar de verdere 
uitwerking en vertrouwt erop dat de 
initiatiefnemers deze voortvarend 
zullen oppakken. Op die manier kan er 
op korte termijn worden voldaan aan 
de dringende behoefte aan woningen. 

Dialoogsessie voor inwoners over 
duurzame energie op 23 maart 
Wat vindt u als inwoner belangrijk 
bij het opwekken van duurzame 
energie in de Achterhoek? Net als in 
de rest van Nederland, moeten we 
ook in onze regio aan de slag met het 
opwekken van duurzame energie met 
zon en wind. De eerste stappen zijn 
gezet. Denk mee over de keuzes die 
de Achterhoek moet maken voor de 
volgende stap! Meld u aan voor de 
online dialoogsessies voor inwoners 
op dinsdag 23 maart 2021 van 19.30 

tot 21.30 uur via www.res-achterhoek.
nl/inwoners. 
 
Let wel: deze online sessie gaat over 
de regionale aanpak. Niet over lokale 
projecten of exacte locaties van 
windturbines en zonneparken in uw 
gemeente. Dat volgt later in de tijd. De 
sessie op 23 maart is alleen bedoeld 
voor (individuele) inwoners. Meer 
informatie en aanmelden:  
www.res-achterhoek.nl/inwoners.  

DAT ENE DUWTJE
Kunst aan de Keukentafel in Oude IJsselstreek

Zet een professioneel kunstenaar en een 55-plusser aan dezelfde 
keukentafel en voilà, daar begint Kunst aan de Keukentafel. Dat er iets 
heel moois van komt, dat het levensvreugde geeft en positieve energie 
opwekt, is zo klaar als een klontje. Mevrouw Aarendonk uit Ulft kan 
erover meepraten!  

Dat ene duwtje 
“Ik voel me heel blij worden en wil zo 
snel mogelijk aan de slag!”, zegt Thea 
Aarendonk als ze begint aan een 
portrettekening van haar kleindochter. 
Hoe ze het gaat aanpakken, heeft ze 
al in haar hoofd. ‘Ik heb er ècht zin in!” 
Vroeger heeft ze veel getekend, 
maar het kwam er lang niet meer 
van. En als je dan een duwtje in de 
goede richting voelt, is het echt een 
verrassing dat je opnieuw de smaak 
te pakken krijgt. Die uitdaging van 
buitenaf én een deadline, Thea heeft 
ze beide echt nodig. Kunstenares 
Ankie van den Nieuwenhuijzen is het 
gelukt haar weer aan het tekenen te 
krijgen, heeft handvatten aangereikt. 
Zo hebben ze samen het werk van 
oude meesters bekeken en zijn 
ze op zoek gegaan naar interes-
sante onderwerpen, kleurgebruik 
en mogelijke technieken. Het liefst 
tekent Thea samen met een groepje 
mensen. Nu dat niet kan door corona, 
gaat ze zelfstandig aan de slag 
en is verbaasd, dat haar zomaar 
ideeën te binnen schieten. Ze is 
ook anders, bewuster naar dingen 
gaan kijken: een eyeopener. Kunst 

aan de Keukentafel is voor haar een 
stimulans geweest, heeft haar op 
weg geholpen. En: het enthousiasme 
is er weer! Doel bereikt!

Kunst aan de Keukentafel
Er valt veel te kiezen bij Kunst aan 
de Keukentafel: tekenen, schilderen, 
schrijven, pianospelen, muziek 
luisteren, voorgelezen worden, 
gedichten maken, zingen en zelfs 
dans en theater. Als u een keus heeft 
gemaakt, komt een kunstenaar drie 
keer bij u thuis om samen aan de slag 
te gaan. En heeft u na drie keer de 
smaak te pakken? Dan denkt ‘Lang 
Leve de Kunst’ graag mee over een 
mogelijk vervolg. 

Aanmelden
55-plussers die in de gemeente Oude 
IJsselstreek wonen, kunnen zich 
aanmelden via info@amphion.nl of T 
(0314) 37 60 00. Deelname is gratis. 

Amphion/ Cultuurbedrijf
Kunst aan de Keukentafel wordt 
uitgevoerd door de afdeling Lang 
Leve Kunst van Amphion/ Cultuurbe-
drijf.

“Vroeger heb ik veel getekend, maar het kwam er lang niet meer van”, zegt Thea Aarendonk. “Als 
je dan een duwtje in de goede richting voelt, is het echt een verrassing dat je opnieuw de smaak te 

pakken krijgt.” (Foto: Ankie van den Nieuwenhuijzen)
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Winnaars Sportverkiezing Oude IJsselstreek bekend
Het is al bijna een jaar geleden dat de Sportverkiezing Oude IJsselstreek niet door kon gaan 
vanwege de coronamaatregelen. Ook het sportseizoen ligt sinds begin 2020 bijna volledig stil 
door de coronamaatregelen. Toch willen we als gemeente aandacht geven aan deze sportpresta-
ties en zijn zaterdag 13 maart de prijzen alsnog uitgereikt. 

Waardering voor sportverenigingen, 
sportinitiatieven en de vele vrijwilligers
Om de vele prestaties die geleverd zijn door sporters 
uit onze gemeente of sporters die actief zijn binnen 
sportverenigingen in Oude IJsselstreek in een 
welverdiend zonnetje te zetten, nam de gemeente het 
initiatief voor deze sportverkiezing. Wethouder Bert 
Kuster: “Om meer recht te doen aan de prestaties van 
sporters en verenigingen hebben we dit evenement 
georganiseerd. We kunnen meer aandacht besteden 
aan de huldigingen. Daarnaast kunnen we nu ons 
vizier richten op onderwerpen en thema’s die te 
maken hebben met sport, beweging en verenigings-
leven.”

Winnaars
In de categorieën Sportman, Sportvrouw, Sporttalent, 
Unieke sporter en Sportploeg van het jaar zijn de 
winnaars bekend gemaakt. Voor deze prijzen gelden 
nog steeds de nominaties van 2020. De prijzen zijn 
uitgereikt op basis van het aantal stemmen van 
vorig jaar. Ook is de winnaar van de Sportpromotie-
prijs 2020 bekend gemaakt. Dit jaar niet in een vol 
DRU-theater, maar tijdens een bescheiden prijsuitrei-
king binnen de geldende coronamaatregelen

In zes categorieën waren sporters genomineerd voor 
de Sportverkiezing Oude IJsselstreek. Tot 6 maart 
2020 konden Inwoners stemmen op de genomi-
neerden in vijf categorieën. De uitslag van Sportver-
kiezing Oude IJsselstreek voor het jaar 2019 .

Sportman: Thomas Damman (triatlon)
Sportvrouw: Lonneke Sloetjes (volleybal)
Sportploeg: Jeugdteam Hercules (tafeltennis)
Sporttalent: Kick Woltering (survival)
Unieke sporter: Joris Veenink (voetbal)
Sportpromotieprijs: KrampRun 

Sportpromotieprijs
De Sportpromotieprijs 2019 werd uitgereikt aan 
de organisatie van de KrampRun. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan het meest bijzondere spor-
tinitiatief. De winnaar van de Sportpromotieprijs 
ontvangt een bedrag van € 1.000,00 en mag 
dit inzetten voor een breedtesportproject in de 
gemeente Oude IJsselstreek naar keuze. 

In totaal waren er zes initiatieven genomineerd. Een 
jury - samengesteld uit een vertegenwoordiger van 
HCOIJ (de winnaar van vorig jaar), journalist Jasper 
Hazelaar, buurtsportcoach Paulien Christ-Verheij, 
gebiedsmakelaar Arnold Spijkers en projectleider 
Achterhoek in Beweging Pascal Kamperman - heeft 
uit deze zes initiatieven de KrampRun gekozen als 
winnaar van de Sportpromotieprijs 2019.

De motivatie voor de toekenning van de Sportpromo-
tieprijs 2019: 
-  Meedoen aan de KrampRun is laagdrempelig. Het 

evenement groeide in negen jaar van 500 naar bijna 
1000 deelnemers in 2019.

-  Naast de deelnemers genieten jaarlijks duizenden 
toeschouwers van het evenement. 

-  Iedereen doet mee! Kidsrun, Business-/Recrean-
tenrun, Toprun en de Racerun voor hardlopers met 
een fysieke beperking met hulp van een driewiel 
loopfiets. 

-  KrampRun is een begrip geworden in de 
Achterhoek en omstreken en zet Varsseveld op de 
kaart als sportdorp.

-  Hardlopen is gezond, zelfs een beetje hardlopen 
heeft een positief effect op de gezondheid.

-  De KrampRun wordt door vrijwilligers op professio-

nele wijze georganiseerd, een echt Topteam.
-  De opbrengst van de KrampRun (bijna € 11.000 in 

2019) gaat elk jaar naar een goed doel zoals, een 
bewegingsproject voor ouderen en ‘Kanjers voor 
Kanjers’. 

De nominatiecommissie en de gemeente spreken de 
wens uit dat Kramprun bereid is ervaringen te delen 
met andere verenigingen en stichtingen binnen de 
gemeente. 

Sportkampioenen 2019
De sportkampioenen die een podiumplek hebben 
behaald op een NK, EK en/of WK op het brede 
terrein van sport ontvingen voor hun prestatie een 
mooie medaille. Foto’s van álle kampioenen vindt u 
binnenkort op de facebookpagina van de gemeente. 

Het belang van sport
Sport speelt een belangrijke rol in onze 
gemeente. Veel inwoners voelen zich nauw 
verbonden met sport; individueel of in vereni-
gingsverband, als actieve sporter, als supporter 
of als vrijwilliger. Sport is een leuk en gezond 
doel op zich, maar ook een middel om 
ontmoeting en sociale contacten te bevorderen. 
In onze gemeente zijn er veel initiatieven van 
individuen, groepen of verenigingen die direct of 
indirect een zeer waardevolle bijdrage leveren 
aan de sport in Oude IJsselstreek.

Unieke sporter Joris Veenink met zijn ouders Margriet en Jan. 

Sportvrouw Lonneke Sloetjes met haar ouders Bert en Gerdien.
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Dit zijn de winnaars van onze sportprijzen

Sportman

Thomas Damman

Thomas volbracht de Ironman Triathlon van 
Hamburg 2019 (3 km zwemmen, 180 km wielrennen 
en 42 km hardlopen).

Sportvrouw

Lonneke Sloetjes

Lonneke kwam uit in de Italiaanse Serie A bij 
Scandicci. Ze won met de Turkse club Vakifbank 
alles wat er maar te winnen valt: de landstitel, de 
beker, de Champions League en het WK voor clubs. 

Sporttalent

Kick Woltering

Kick werd 2e op het Open NK survival in de categorie 
JSR 12-14 jaar. Een geweldige prestatie in deze 
zware survival sport

Sportploeg

Jeugdteam Tafeltennisvereniging Hercules 

Het jeugdteam behaalde verschillende titels tijdens 
de Gelderse kampioenschappen. Daarnaast is het 
hoogste jeugdteam doorgedrongen tot de kampi-
oensklasse en daarmee de hoogste jeugdklasse van 
Nederland. Dit team doet in deze ‘eredivisie voor de 
jeugd’ mee in de strijd om het nationaal kampioen-
schap. In dit team speelt Evi ten Have uit Silvolde, 
samen met de tweelingbroers Daan en Aron Sanders 
uit Loerbeek onder de bezielende leiding van coach 
Yvette van Aken uit Silvolde. 

Unieke sporter (sporter met een beperking): 

Joris Veenink 

Joris is speler van SDOUC G-1. Hij is gescout op de 
Achterhoekse Unieke Spelen voor het G-elftal van 
de Graafschap. Hij is boegbeeld/aanvoerder van het 
team en kan zowel worden ingezet als keeper en als 
spits. 

Sportpromotieprijs

KrampRun

De KrampRun is een begrip geworden in de 
Achterhoek en omstreken en zet Varsseveld op de 
kaart als sportdorp. Namens het bestuur van de 
KrampRun namen Richard Vels (penningmeester) en 
Pieter Hubers (voorzitter) de Sportpromotieprijs in 
ontvangst.
 

Symboliek van de sportprijs 
De sportprijs bestaat uit een hand-gesmeed 

sculptuur. Het ontwerp is vrij ontleend aan het wapen 
van de gemeente Oude IJsselstreek. Bestaande 

uit de golven (de Oude IJssel), de drie Ringen (van 
Gendringen) en de leeuw op een bronzen penning 

van het wapen van Wisch.

Techniek
De golven zijn uitgesmeed in het kolenvuur uit rond  

12 mm stafmateriaal, de ringen zijn afgezaagde 
buisstukken en de bronzen munt is in de smederij 

gegoten aan de hand van een 3d geprinte afdruk van 
de leeuw. Voor het hout is dit jaar gebruik gemaakt van 

regionaal gewonnen eikenhout.
Ontwerp: Léon Marie Dekker, kunstenaar van Warm Groen
Uitvoering: Paul Klaasen, smid van Smederij Klein Projekt

Wethouder Bert Kuster reikte afgelopen zaterdag de sportprijzen uit. “Met deze prijzen willen we meer recht doen aan de prestaties van 
deze sporters en de verenigingen waar ze uit zijn voortgekomen.”
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Praat digitaal mee 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 Klimaatak-
koord (www.klimaatakkoord.nl) staat 
dat gemeenten de regie hebben in deze 
wijkgerichte aanpak. Hoe we dit gaan 
doen, staat in de zogenoemde Transi-
tievisie 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 ú 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:  
www.oude-ijssel-
streek.nl/aardgasvrij  
of scan de QR-code.

Beschikking Omgevingsvergunning 
Kampstraat 11 in Etten 
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 nieuwe bedrijfshallen en 
uitbreiding van het bedrijfsterrein op 
Kampstraat 11 in Etten. De omge-
vingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000069-VA01. De aanvraag is gere-
gistreerd onder nummer W-2020-0715.

Inzage
De ontwerpbeschikking heeft 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende 
omgevingsvergunning wordt t.o.v. de 
ontwerpbeschikking niet gewijzigd en 
ter inzage gelegd vanaf 18 maart 2021 
tot en met 29 april 2021. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij balie vergunningen. 
Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een 
e-mail sturen naar balievergunningen@
oude-ijsselstreek.nl. De omgevings-

vergunning 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 beroep-
schrift 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.

De gemeente op social media

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
-  Terborgseweg 26, kappen 2 eiken (waarvan 

1 monumentale), herplant elders op terrein 
van 1 boom naar keuze bewoners, vergunning 
verzonden 08-03-2021, procedure 3A

ETTEN
-  Warmseweg 3A, tijdelijk plaatsen woonunit, 

vergunning verzonden 05-03-2021, procedure 3A

HEELWEG
-  Bosboombroekerweg 6, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 09-03-2021, procedure 1
-  Bosboombroekerweg 9, bouw stalruimte, 

verdagen van het besluit met 6 weken, verzonden 
11-03-2021, procedure 3A

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

kappen 1 Zweedse meelbes, 1 wilg, 1 esdoorn 
en 6 berken + verplanten 1 els, herplant van 
minimaal 15 bomen op de locatie van een nog 
nader te bepalen soort (groenplan), vergunning 
verzonden 10-03-2021, procedure 3A

-  Kerkenstraat 2C, verbouw woning, vergunning 
verzonden 08-03-2021, procedure 3A

TERBORG
-  Gasthuisstraat 2 wijziging leidinggevende Drank- 

en horecavergunning, vergunning verzonden 
05-03-2021, procedure 3B

ULFT
-  Dr. Ariënsstraat 11, bouw carport, aanvraag 

ontvangen 08-03-2021, procedure 1
-  Hogeweg 36, plaatsen erker/overkapping, 

aanvraag ontvangen 08-03-2021, procedure 1
-  Hutteweg 24, handelen in strijd met regels R.O.: 

verplaatsen ijscontainer, aanvraag ontvangen 
09-03-2021, procedure 1

-  Heuvesstraat 2, verbouwen woning, procedure 
verlengd, besluit verzonden 11-03-2021, 
procedure 3A

-  Iepenstraat 8, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 11-03-2021, procedure 3A

-  Kerkstraat 7B, nieuwbouw woongebouw, 
vergunning verzonden 09-03-2021, procedure 3A

-  Middelgraaf 40B, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: bouw restaurant, 
vergunning verzonden 11-03-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
-  Boterstraat 5, totaalsloop vm. fabrieksop-

stallen, acceptatiebrief verzonden 08-03-2021, 
procedure 1

-  De Volharding en Eikenlaan, nieuwbouw 18 
woningen, vergunning verzonden 08-03-2021, 
procedure 3A

-  Spoorstraat 5 wijziging leidinggevende Drank- 
en horecavergunning, vergunning verzonden 
05-03-2021, procedure 3B

RECTIFICATIE
WESTENDORP
Vorige week stond een onjuiste vermelding onder 
‘Westendorp’. Dit is de juiste publicatietekst: 
-  Kersendijk 6, handelen in strijd met regels RO; 

bouw 2 landgoederen met 3 woningen, aanvraag 
ontvangen 03-03-2021, procedure 1

De procedures vindt u op pagina 7
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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.


