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Bomen en vogelhuisjes 
in de strijd tegen 
klimaatverandering  
Afgelopen woensdag zou de landelijke boomfeestdag plaatsvinden. Echter, door 
de coronamaatregelen is deze verplaatst naar 10 november. Om toch stil te 
staan bij deze dag heeft de gemeente bij 4 verschillende basisscholen een boom 
geplant en bij 6 scholen nestkastjes uitgedeeld.  

Elk jaar worden tijdens de boomfeestdag op 
verschillende locaties in Nederland, samen 
met basisschoolleerlingen, bomen geplant. 
De Bomengroep Oude IJsselstreek (een 
groep vrijwilligers met passie voor groen en 
vooral bomen) hielp vorige week woensdag 
bij basisschool Pius X in Varsselder en De 
Knienenbult in Westendorp met het planten 
van bomen en het uitdelen van nestkastjes. 

Tegel eruit, boom erin
Op diezelfde dag was ook de actie ‘Oude 
IJsselstreek weet van water’ / ‘Tegel eruit, 
boom erin’ in Westendorp en Heelweg. Er 
zijn die dag 421 gratis bomen uitgedeeld 

door medewerkers van de gemeente en het 
Waterschap. November vorig jaar ging de 
eerste uitdeelactie van start in Varsseveld.
Wethouder Ria Ankersmit: “Het klimaat 
verandert, dat merken we elke dag. Ook u 
kunt een steentje bijdragen om de gevolgen 
hiervan terug te dringen. Bijvoorbeeld door 
uw tuin te vergroenen en regenwater af te 
koppelen. Fantastisch dat ook in Heelweg 
en Westendorp zoveel inwoners mee 
hebben gedaan aan deze actie!”

Meer weten over deze actie of tips om uw 
tuin te vergroenen? Kijk dan op  
www.weetvanwater.nl 

Frans Witjes van IVN Natuuredu-
catie (links) assisteert Jan, Douwe, 

Annick en Luuk uit groep 4 van 
basisschool Pius X in Varsselder 

bij het planten van een boom. 
Rechtsachter staat Frank ter Berg, 

voorzitter van de Bomengroep Oude 
IJsselstreek.  ▶

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

BEDANKT 
Wij bedanken alle vrijwilligers, 

inwoners, organisaties, verenigingen, 
locaties en medewerkers, van jong 
tot oud, voor hun hulp tijdens deze 

bijzondere verkiezingen in onze 
gemeente!

Sommigen dachten al weken van 
tevoren mee over de inrichting van de 
locaties, anderen begonnen voor dag 
en dauw met het klaarzetten van alle 
spullen of waren tot diep in de nacht 

aan het tellen. Dankzij jullie inzet 
konden alle kiezers goed en veilig hun 

stem uitbrengen. 
Dank je wel! 

De thermometer van de bomenactie loopt op. Er zijn nu al 843 gratis bomen 
uitgedeeld in onze gemeente.

Ria Ankersmit - zelf inwoonster van Westendorp - plant een boom. samen met haar 
vader Wim Ankersmit, in hun gezamenlijke tuin. Ze krijgen daarbij hulp van buiten-

dienstmedewerkers René Schut en Reint Kruip.

blijf op de hoogte!
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BOMEN
         ACTIE
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Bekijk de agenda van  
de raadsbijeenkomsten

Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadslid worden: iets voor jou?

Vorige week waren de Tweede 
Kamerverkiezingen. Maar over 
een jaar mogen we alweer 
naar de stembus, dan voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen! 
Naast stemmen kun je tijdens 
de deze verkiezingen ook zelf 
worden verkozen tot raadslid. 
Maar hoe wordt je eigenlijk 
raadslid?

Iedereen kan raadslid worden. In totaal zijn er 
in Nederland bijna 9.000 gemeenteraadsleden. 
Raadslidmaatschap is geen voltijdfunctie, dus 
je hoeft je baan of studie er niet voor op te 
zeggen. Door als raadslid aan de slag te gaan 
kun je meebeslissen over de toekomst van jouw 
gemeente. Interesse? Dan is het nu een goed 
moment om je te oriënteren op een toekomst in 
de lokale politiek. In aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen zijn veel politieke partijen 
namelijk nu al aan het kijken naar geschikte 
kandidaten voor op de verkiezingslijst die ze later 
dit jaar samenstellen

Aanmelden bij een politieke partij
Een carrière als gemeenteraadslid begint vrijwel 
altijd met het lidmaatschap van een politieke 
partij. In principe is ieder raadslid lid van de fractie 
van een politieke partij. Neem contact op met een 
lokale afdeling van een politieke partij om lid te 
worden en draag jezelf voor als kandidaat, zodat 
je op de kieslijst geplaatst kan worden. Elke partij 
heeft zijn eigen regels voor het vaststellen van de 
kieslijst en bepalen van de volgorde. Hoe hoger 
op de kieslijst, hoe groter de kans om raadslid te 
worden. 

Fractieassistentschap 
Proeven aan het raadslidmaatschap kan ook door 
eerst als fractieassistent aan de slag te gaan. 
Naast raadsleden zijn er namelijk ook fractieas-
sistenten. Een fractieassistent is geen lid van de 
gemeenteraad, maar ondersteunt de raadsfractie 
waar hij/zij lid van is. Wil je politiek actief worden, 
neem dan contact op met één van de politieke 
partijen. Onze raadsfracties staan je graag te 
woord: kijk voor alle contactgegevens op https://
raad.oude-ijsselstreek.nl/ 

Eigen partij beginnen
Wie politiek actief wil zijn, maar zijn/haar ideeën 
niet of niet voldoende terugvindt bij één van de 

bestaande partijen, kan ook overwegen om zelf 
een politieke partij op te richten. De naam van de 
partij moet bij het centraal stembureau worden 
geregistreerd. Meer informatie hierover is te 
vinden op de website van de Kiesraad (www.
kiesraad.nl) 

Eerst meer weten?
Dan kun je ook altijd contact opnemen met de 
griffie van de gemeenteraad. Zij kunnen je bijvoor-
beeld meer vertellen over de lokale politiek en het 
fractieassistentschap. En wellicht is de cursus 
Politiek Actief wel wat voor jou?! 

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

Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

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

Ben jij:
✓  woonachtig in de gemeente Oude 

IJsselstreek?
✓  achttien jaar of ouder en niet 

uitgesloten van het kiesrecht?

En wil jij graag:
✓  een bijdrage leveren aan de 

samenleving? 
✓  de inwoners van onze gemeente 

vertegenwoordigen?
✓  je talenten gebruiken en ontwikkelen?
✓  je netwerk vergroten?

Dan ben jij geschikt om als 
volksvertegenwoordiger aan de slag te 
gaan!



 Hier sta ik voor
Op 12 maart 2020 werd de eerste lockdown ten 
behoeve van het COVID-19-virus aangekondigd. 
Dat betekent dat het virus en de nationale 
coronamaatregelen ons allemaal, jong en oud, nu 
meer dan één jaar in hun greep hebben. Dat is zwaar, 
ook voor onze lokale ondernemers. Juist in deze 
onzekere tijden is het belangrijk om hen te steunen. 
Die lokale ondernemer waar u normaal op kunt en 
mag bouwen, heeft nu een steuntje in de rug nodig. 
Daarom roep ik als raadslid PvdA Oude IJsselstreek 
iedereen op: omarm lokale producten. Kortom: wees 
loyaal, koop (waar het kan) lokaal!

Gülden Siner-Sir (47)
Raadslid PvdA

“Blijf loyaal, koop lokaal!”

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

Barry Kock
Raadslid 
Lokaal Belang

“WERK  =  STOER”

Vanaf januari dit jaar is de gemeente Oude IJsselstreek 
gestart met zijn eigen participatieonderneming genaamd 
STOER. Zoals bekend was bij voorganger Laborijn de 
menselijke maat en persoonlijke begeleiding ver te zoeken.

Lokaal Belang was en is groot voorstander om zelfstandig 
de participatiewet uit te voeren. Iedereen moet mee 
kunnen doen en ook iedereen verdient een toekomst 
zonder uitkering maar met een arbeidsovereenkomst! 
Loopbaanbegeleiding vormt hiervoor de belangrijkste basis. 
Met aandacht voor ieders persoonlijke wensen, behoeften 
en talenten.

Het werkt!
Mooi voorbeeld hiervan is Mohammad, voormalig 
vluchteling uit Syrië. Mohammad woont sinds 2016 met zijn 
gezin in onze gemeente en wil graag een waardevol bestaan 
opbouwen voor zijn gezin. Basis hiervoor is natuurlijk werk. 
Tot op heden lukte het hem maar niet een baan te vinden.
Dankzij de loopbaanbegeleiding van STOER heeft 
Mohammad werk aangeboden gekregen. Zijn 
diepgewortelde wens was om weer als laborant aan de slag 
te gaan. Binnenkort gaat Mohammad beginnen aan een 
stageperiode in het Rijnstate Ziekenhuis met uitzicht op een 
vaste baan. Hoe fantastisch is dat!

Iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij; 
iedereen heeft recht op werk. 

Richard de Lange
Fractievoorzitter 
VVD

Kiezers: bedankt voor   

ongekend verkiezingssucces!

Vorige week woensdag hebben de kiezers de VVD 
ook in Oude IJsselstreek weer veruit de grootste 
partij gemaakt. Zo’n beetje een kwart van alle kiezers 
gaf ons het vertrouwen. Dat is beduidend meer dan 
4 jaar geleden. Namens Mark Rutte en de landelijke 
VVD bedanken wij die kiezers. Grote kans dat onze 
Achterhoekse VVD-kandidaat, Erik Haverkort, de kamer 
haalt.

Ook lokaal een sterke VVD
De lokale VVD is hierdoor geïnspireerd en denkt alweer 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zien graag dat 
iedereen die landelijk op Mark Rutte heeft gestemd, dan 
hun stem aan onze lokale kandidaten geven. Wij zijn 
al druk bezig met een goed programma en gaan onze 
kiezers vragen wat we moeten doen om in 2022 hun 
stem te verdienen.

Ruimte voor de burger
In de gemeenteraad maken we ons sterk om meer 
openheid te bereiken en inwoners, bedrijven en 
verenigingen nu eens echt om hun mening te vragen 
over zaken die hen direct aan gaan. Dat willen andere 
partijen ook wel, maar dat wil maar niet lukken. Tijdens 
de raadsbehandeling van de z.g. ‘Startnotitie Participatie’ 
zullen wij vergaande voorstellen doen om dit nu eindelijk 
eens goed aan te pakken. Meer op  
www.oudeijsselstreek.vvd.nl 

Suzan Tuit
Fractievoorzitter 
PRO!

“Wij zijn de jongeren niet 

vergeten”

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van jongeren en 
jong volwassenen van 12 t/m 27 jaar extra uitvergroot. Uit 
de contacten met jongeren en met jongerenwerkers zijn 
ons de problemen pijnlijk duidelijk geworden: verveling, 
stress, gebrek aan ontmoetingsplaatsen, sport, school- en 
stageproblemen, somber over hun toekomst enzovoort. 

Het gevolg volgens de GGD is toenemend gebruik van 
verslavingsmiddelen. In veel gemeenten is er al een heel 
platform uitgerold om dit tegen te gaan. 

Masterplan Jongeren
PRO! vindt dat ook in Oude IJsselstreek meer moet gebeuren 
om deze problemen te voorkomen. Hiervoor heeft onze 
fractie een Masterplan opgesteld, dat aan het college en 
raad zal worden aangeboden. Dit plan bevat 10 actiepunten, 
waaronder:
•  Het opzetten van een jongerenraad om mee te denken en 

mee te praten over een aantrekkelijk toekomstperspectief;
•  De uitbreiding van jeugdinloop en ontmoetingscentra in de 

kernen; 
•  Laagdrempelige interactieve fysieke- en online 

programma’s op het gebied van sport, muziek, dance, 
educatie, work-outs en events.

PRO! hoopt op steun van de raad en het college voor dit plan.

Meedenken? neem dan contact op via  
s.tuit@oude-ijsselstreek.nl 

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties CDA, PvdA en D66 aan het woord.
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Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 
in Oude IJsselstreek

Vorige week kon u stemmen voor 
de Tweede Kamer. Dit jaar verliepen 
de verkiezingen anders dan andere 
jaren, in verband het coronavirus. 
70 plussers konden stemmen per 
brief en voor kwetsbare inwoners 
waren er op maandag en dinsdag 
op een aantal locaties stemlokalen 
extra geopend.  

Op woensdag 17 maart waren alle 
stemlokalen geopend. In de telling zijn 
de stemmen van de stembureaus op 
woensdag, de vroegstemmers én de 
briefstemmen bij elkaar opgeteld. De 
uitslagen vindt u hieronder. 

De uitslag
25034 Inwoners uit de gemeente 
brachten vorige week woensdag hun 
stem uit. Dat is een opkomst van 
79 procent. In de tabel ziet u hoe er 
gestemd is op de grootste partijen (in 
percentages) in Oude IJsselstreek. Er 
is een vergelijking gemaakt met de 
einduitslag van de Tweede Kamerver-
kiezingen in 2017 in onze gemeente.

De volledige uitslag van de verkie-
zingen (waaronder de uitslag 
per stembureau, per partij en per 
kandidaat) vindt u op onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl onder 
Verkiezingen 

Vorige week woensdag bracht inwoner Johan Küster zijn stem uit in het stembureau in Netterden. 
Links stembureaulid Herman Vreeman. 

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kom Breedenbroek, ‘t Kuipje   
Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek delen 
ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat het 
gemeentebestuur van plan is een bestemmingsplan voor te bereiden 
voor: 

Breedenbroek: Kom Breedenbroek,  
‘t Kuipje
Het in voorbereiding zijnde plan 
voorziet in de mogelijkheid om op 
het perceel gelegen aan Den Dam in 

Breedenbroek – kadastraal bekend 
gemeente Gendringen, sectie R, nr. 
1150 – acht woningen te realiseren 
voor starters en senioren. Tevens 
voorziet het plan in de mogelijkheid 

om een nieuw speelveld te realiseren 
op een nabijgelegen agrarisch 
perceel. 

Procedure
Deze publicatie heeft slechts een 
informerend doel. In dit stadium 
van de procedure kunt u geen 
zienswijzen indienen en er liggen 
geen stukken ter inzage. Ook is 

het niet mogelijk voor onafhan-
kelijke instanties om advies uit 
te brengen over ons voornemen. 
Te zijner tijd zal een ontwerp van 
het bestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren op het plan. Op de 
gemeentepagina en op deze website 
wordt aangekondigd wanneer en op 
welke manier u kunt reageren.

In verbinding 
blijven
Het is nu een jaar geleden dat 
we allemaal plotseling te maken 
kregen met het coronavirus. 
Had u een jaar geleden kunnen 
bedenken dat corona zo’n impact 
zou hebben op ons leven? En dat 
we er nu nog midden in zouden 
zitten? Ik niet! Maar gelukkig 
is er nu wel perspectief. Het 
aantal vaccinaties stijgt snel 
en er wordt steeds meer getest. 
Toch blijft het een onzekere 
tijd. Er is nog veel onduidelijk. 
Bijvoorbeeld over evenementen, 
het opengaan van horeca en 
winkels, sporten en de zomerva-
kantie. Wanneer kunnen we weer 
terug naar ons oude normaal? 
Ik merk dat dit veel mensen in 
onze gemeente bezighoudt. Er 
is nog steeds veel begrip voor 
de maatregelen en mensen 
proberen er het beste van te 
maken. Maar er is soms ook 
onbegrip en er zijn zorgen. Dat 
begrijp ik ook goed.

Vorige week had ik een digitaal 
overleg met ruim 50 organisa-
toren van evenementen in onze 
gemeente. Het blijft onzeker 
of evenementen dit jaar door 
kunnen gaan. Je leest er ook 
veel over in de media. Dat is 
natuurlijk heel erg lastig voor 
organisatoren. En daarom ben ik 
met ze in gesprek gegaan. Zo’n 
digitaal overleg heeft, zeker met 
zo’n grote groep, natuurlijk zijn 
beperkingen. Maar we zijn er na 
een jaar ook wel aan gewend 
geraakt. Het was een zinvol 
gesprek. Er werd informatie 

gedeeld, veel vragen gesteld en 
beantwoord waar we dat konden. 
We hebben afgesproken om 
over enkele weken opnieuw een 
sessie te organiseren, in de hoop 
dat er dan meer bekend is. Als 
gemeente blijven we natuurlijk 
afhankelijk van de besluiten van 
het kabinet. 

Zo’n digitaal gesprek is voor nu 
een goede manier om met elkaar 
in contact te blijven. Eerder 
sprak ik al digitaal met onderne-
mersverenigingen, jongeren en 
carnavalsverenigingen. Maar ook 
met inwoners via een live chat 
op Facebook. En ik ga daarmee 
door. Om in verbinding met u 
en jullie te blijven. De komende 
weken ga ik digitaal in gesprek 
met onder meer horecaonder-
nemers en winkeliers. En als het 
nodig of gewenst is, volgen er 
uiteraard meer gesprekken. 

Ik hoop dat we de besmettingen 
onder controle houden en dat 
steeds meer mensen gevacci-
neerd worden, zodat er ook meer 
versoepelingen mogelijk zijn. 
Dan gaan we met z’n allen een 
mooie zomer tegemoet. Wat kijk 
ik ernaar uit om u niet alleen 
digitaal te zien, maar weer echt! 

Blijf naar elkaar omkijken en 
houd nog even vol! 

▲ Burgemeester Van Dijk

 

Partij            Uitslag 
2021

Uitslag 
2017

VVD 24,72%
6.172 st

22 %
5.606 st

PVV 10,61%
2.648 st

11,9 %
3.043 st

CDA 14,46%
3.611 st

18,4 %
4.707 st

D66 12,61%
3.149 st

10,8 %
2.755 st

GroenLinks 3,49%
871 st

6,0 % 
1.538 st

SP 7,98%
1.993 st

13,3 %
3.394 st

PvdA 5,81%
1.450 st

5,3 %
1.360 st

ChristenUnie 1,61%
403 st

1,46 %
373 st

Partij voor de 
Dieren

2,5%
625 st

2,0%
502 st

50PLUS 1,27%
316 st

3,5 %
885 st

SGP 0,22%
54 st

0,2 %
63 st

DENK 1,78%
444 st

2,4 %
620 st

Forum voor 
Democratie

4,14%
1034 st

1,1 %
288 st

JA21 2,24%
560 st

-

Volt 1,04%
260 st

-

BoerenBurger-
Beweging

3,80%
948 st

-
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Oude IJsselweg 24, handelen in strijd met regels 

RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning 
verzonden 12-03-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Grotestraat 38, verbouwen bestaande winkel-

ruimte tot appartement, vergunning verzonden 
11-03-2021, procedure 3A

HEELWEG
•  Spiekersweg 6, uitbreiden woning/bouw 

overkapping, verdagen van het besluit met 6 weken, 
verzonden 18-03-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Past. Mölderstraat 4, verwijderen asbest golfplaten, 

acceptatie verzonden 18-03-2021, procedure 1
•  Uilenweg 3, vervangen bestaand gebouw door 

tuinschuur, aanvraag ontvangen 15-03-2021, 
procedure 1

NETTERDEN
•  Lupseweg 1, asbestverwijdering, acceptatiebrief 

verzonden 17-03-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Bievinkstraat 1, tijdelijk plaatsen 2 woonunits, 

aanvraag ontvangen 11-03-2021, procedure 1
•  Terborgseweg 37, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: plaatsen dakkapellen, 
aanvraag ontvangen 15-03-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 53, verbouw voormalig 

winkelpand tot sportschool en aanbrengen reclame, 
vergunning verzonden 16-03-2021, procedure 3A

•  Doetinchemseweg 70, sloop bijgebouwen en 
verwijderen  asbest, acceptatiebrief verzonden 
17-03-2021, procedure 1

•  Giezenveld 4, handelen in strijd met regels R.O. en 
bouwen: tijdelijk plaatsen zonnepanelen, vergunning 
verzonden 16-03-2021, procedure 3A

•  Kronenweg 4, nieuwbouw bedrijfspand, aanvraag 
ontvangen 15-03-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Vicarisweg 39, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: herbouw bedrijfs-
woning, vergunning verzonden 16-03-2021, 
procedure 3A

WESTENDORP
•  Lankerdijk 15A, verbouwen woning, vergunning 

verzonden 08-03-2021, procedure 3A
•  Lankerdijk 15A, handelen in strijd met regels R.O. en 

bouwen: plaatsen tijdelijke stacaravan, vergunning 
verzonden 11-03-2021, procedure 3A

•  Veldkamperstraat 38, verwijderen asbest, accepta-
tiebrief verzonden 17-03-2021, procedure 1

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.

Bij ZEG Achterhoek helpen we je graag op weg. 
Bijvoorbeeld met leren of werk. En misschien heb 
je nog helemaal geen idee. Vertel het gewoon. 
Wij zorgen dat je bij de juiste organisatie die je 
verder kan helpen terecht komt. Komt goed!

HET STARTPUNT VOOR 
JOUW ONTWIKKELING.

WWW.ZEGACHTERHOEK.NL

Gewijzigde openingstijden

Op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, zijn het gemeen-
tehuis en de gemeentewerf gesloten.


