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Foto van de Maand: 
de koeien mogen weer 
naar buiten! 
Naar aanleiding van onze oproep op 
Facebook om je mooiste foto binnen 
het thema ‘voorjaar’ in te sturen, hebben 
we mooie exemplaren ontvangen. Dank 
aan alle inzenders. De winnende foto is 
gemaakt door Gerdien Keuper. Zij maakte 
deze prachtige kiek van grazende koeien 
voor boerderij Raesfeltstede. Haar foto 
is een maand lang onze omslagfoto op 
Facebook. 

Gerdien vertelt: “Deze foto van onze 
monumentale boerderij De Raesfeltstede is 
gemaakt aan de Nieuweweg in Megchelen. 
Het blijft altijd een mooi gezicht als de 
koeien weer naar buiten gaan. Het begin 
van de lente met een mooie Hollandse lucht 
en het voorjaarszonnetje dat doorbreekt. 
Dat is voor ons echt genieten!”

Inzameling snoei- en tuinafval  
(alleen op afroep)
In week 16 - dit is van dinsdag 19 april t/m vrijdag 23 april - wordt grof 
snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) opgehaald. Het grove 
snoeiafval wordt alleen op afroep ingezameld. Dit om te voorkomen dat er 
onnodig wordt rondgereden. 

Wat zijn de spelregels?
•  Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij u 

wordt opgehaald meldt dan uw snoei- en 
tuinafval aan op www.oude-ijsselstreek.
nl/inzameling-grof-groen of telefonisch 
via het speciale servicenummer  
(0314) 377 408. Aanmelden kan vanaf 
maandag 5 april tot vrijdag 16 april  
12.00 uur en is alleen mogelijk voor parti-
culieren.

•  U mag het volgende aanbieden: snoeisel, 
stammetjes en takken (niet dikker dan  
15 cm en niet langer dan 1,5 meter).

•  Het snoei- en tuinafval moet tijdig 
(inzameling start om 07.00 uur) aan de 
openbare weg worden aangeboden op de 
dag dat u ook de GFT-container aanbiedt.

•  Het snoei- en tuinafval moet handzaam, 
tilbaar (maximaal 15 kilo) en gebundeld 
worden aangeboden. Wij vragen u om 
voor het bundelen touw te gebruiken 
dat geen metaal of kunststof bevat. Per 
huishouden mag maximaal 1m³ worden 
aangeboden.

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinzameling 
of heeft u klachten, neem contact met de 
gemeente op via telefoonnummer  
(0315) 292 292. 

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 5 april (tweede paasdag) zijn 
het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Dinsdag 6 april vanaf 8.30 uur 
zijn wij weer geopend. Wij werken op 
afspraak.

We wensen u fijne Pasen!

Zitting 
Rayonarchitect 
Op dinsdag 06-04-2021 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  
01-04-2021 vinden op www.oude-ijs-
selstreek.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

31 maart 2021
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Jaarverslag klachtenbehandeling 
2020

Op grond van de wet moet de gemeente zorgdragen voor een goede 
klachtenbehandeling. Soms komt het namelijk voor dat u als inwoner 
niet tevreden bent over de gemeente en een klacht indient. Op 16 maart 
2021 is het Jaarverslag klachtenbehandeling 2020 aan het college 
aangeboden. Uw klachten kunnen concrete en bruikbare informatie 
opleveren waar de gemeentelijke organisatie van kan leren. Dit leest u 
ook terug in de aanbevelingen bij het jaarverslag. 

In 2020 zijn 37 klachten (2019: 30) 
binnengekomen die aan de klachten-
coördinator zijn voorgelegd. In meer 
dan de helft van de gevallen is de 
klacht telefonisch afgehandeld. De 
klachtencoördinator streeft ook altijd 
naar een laagdrempelige, praktische 
oplossing zonder daarbij uiteraard de 
aard/ernst van de klacht uit het oog te 
verliezen. 

U kunt een klacht schriftelijk, 
mondeling, per e-mail, telefonisch 
of via het klachtenformulier op onze 
website indienen. De gemeente vindt 
het belangrijk dat klachten vormvrij 
ingediend kunnen worden zodat er 
geen drempels opgeworpen worden. 
Het klachtenformulier op de website 
van de gemeente werd veruit het 
vaakst, bij 29 van de 37 klachten (78%), 
gebruikt om een klacht in te dienen. 
In 2019 werd nog slechts 46,6% van 
de klachten ingediend per klachten-
formulier. De aard van de klachten 
was in 2020 zeer divers; in de meeste 
gevallen ging het over (gebrekkige) 
communicatie of het niet ontvangen 
van een reactie. 

In de praktijk gaat het overigens 
niet alleen om klachten die worden 
ingediend tegen medewerkers van de 
gemeente Oude IJsselstreek, maar ook 
om klachten over het beleid of andere 
organisaties. De gemeente streeft naar 
een goede afwikkeling van uw klacht. 

Als u het toch niet eens bent met de 
uitkomst van de klachtbehandeling 
dan kunt u een verzoek indienen bij 
de Nationale Ombudsman. De klach-
tencoördinator bezoekt normaliter 
jaarlijks het congres van de Nationale 
Ombudsman om de informatievoor-
ziening op peil te houden. Dit jaar ging 
dit congres helaas niet door vanwege 
de coronamaatregelen. 

In totaal zijn er in 2020 11 verzoek-
schriften (2019: 23) behandeld door 
de Nationale Ombudsman. In veel 
gevallen gaat het hierbij echter om 
verzoekschriften die niet eerst aan de 
klachtencoördinator zijn voorgelegd. 
Van die 11 verzoekschriften, heeft 
de Nationale Ombudsman in 10 
gevallen geen aanleiding gezien om 
een onderzoek in te stellen. Vaak 
zijn klagers terugverwezen naar 
de gemeente. In 1 geval heeft de 
Nationale Ombudsman wel aanleiding 
gezien om een onderzoek in te stellen. 
Deze klacht is bij het publiceren van 
dit jaarverslag nog in behandeling. 
Het resultaat van dit onderzoek 
wordt meegenomen in het overzicht 
over het jaar 2021 van de Nationale 
Ombudsman.

Het volledige jaarverslag over de 
klachtenbehandeling kunt u opvragen 
via team AJBZ van de gemeente door 
te bellen met ons algemene telefoon-
nummer: (0315) 292 292.

De gemeente op social media

Samen sterk voor 
‘soort bij soort’!
In 2016 startten we als gemeente 
met het VANG-programma. VANG 
staat voor Van Afval Naar Grondstof 
en is ontwikkeld om gemeenten 
te helpen om stappen te zetten 
naar een circulaire economie. In 
de circulaire economie wordt afval 
grondstof en bestaat er geen afval.

Naast voorlichting en vooral de 
komst van vier afvalcontainers 
gingen we in Oude IJsselstreek 
binnen drie jaar van ruim 250 kg 
restafval per persoon naar iets 
meer dan 100 kilo per persoon. Een 
knappe prestatie van ons allemaal. 
Het streven is om in 2025 een afval-
scheidingspercentage te hebben van 
90%. Op dit moment zitten we op 
78%, dus we moeten nog stappen 
zetten. Dit jaar maken we een plan 
om die 90% afvalscheiding en 30 kilo 
restafval per persoon te bereiken. 
Minder restafval heeft als resultaat 
meer grondstoffen, waardoor we 
geen nieuwe grondstoffen hoeven 
aan te boren en de aarde te belasten.

We produceren meer afval dan 
we via de vier containers of via de 
glas- en textielbakken aanbieden. 
Naast dit fijn huishoudelijke afval 
kennen we grof huishoudelijk afval. 
Dit is afval dat niet in de restcon-
tainer past. Denk aan bouw- en 
sloopafval, oude huisraad en grof 

snoei- en tuinafval. Grof groen 
halen we - na aanmelding - vier 
keer per jaar aan huis op. Buiten die 
rondes kunt u grof groen, net als 
bouw- en sloopafval, tegen betaling 
naar een afvalbrengpunt brengen. 
Overtollige huisraad kan naar een 
kringloopwinkel. Met Kringloopgroep 
Aktief hebben we de afspraak dat u 
goederen aan kunt bieden die nog 
een tweede leven kunnen hebben, 
zoals een bank of een TV. Maar wist 
u dat u bij Aktief ook huisraad kunt 
aanbieden dat stuk is? Laten afhalen 
of zelf wegbrengen, beide kan.

Dan is er nog afval dat we in de 
natuur tegenkomen, zwerfafval. 
Het Rijk heeft eindelijk het besluit 
genomen om statiegeld te heffen op 
zowel kleine flesjes (per 1 juli) als op 
blikjes (per 31 december 2022). Dit 
gaat aan de ene kant een schonere 
natuur opleveren en aan de andere 
kant meer grondstoffen. Een goede 
stap. Helpt u ook mee om van afval 
grondstof te maken? Samen sterk 
voor ‘soort bij soort’, zodat onze 
gemeente op recyclegebied straks 
90% scoort!’

▲ Wethouder Kock

Achterhoekse Zonactie 
Agem voert namens negen Achter-
hoekse gemeenten het Energieloket 
uit. Ze zijn het aanspreekpunt in de 
Achterhoek, waar u met al uw vragen 
over energiebesparing terecht kunt 
voor een eerlijk en onafhankelijk 
advies. Agem Energieloket heeft 
nu een collectieve inkoopactie om 
gezamenlijk zonnepanelen aan te 
schaffen. 

Tijdens de Achterhoekse Zonactie 
wordt uitsluitend samengewerkt met 
Achterhoekse installateurs, zodat we 

de lokale economie stimuleren. Erg 
welkom in deze uitzonderlijke coro-
natijden! Belangrijker nog: u hebt nu 
en in de toekomst een prettig lokaal 
aanspreekpunt voor de installatie. 
Bovendien voldoen deze geselecteerde 
bedrijven aan kwaliteitseisen, zodat 
u verzekerd bent van een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding. Deelnemen 
aan Achterhoekse Zonactie kan tot  
1 juni 2021. Meer informatie over deze 
campagne is te vinden op  
www.agem.nl/zonactie 
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Is uw tuin klaar
voor de lente?

Omdat het klimaat verandert, zullen extremen zoals droogte, 
hitte en wateroverlast steeds meer voorkomen. Gelukkig 
zijn er veel manieren om water in de tuin de ruimte te 
geven of vast te houden. Niet alleen fijn voor uzelf, maar u 
draagt ook een steentje bij aan een klimaatbestendige en 
natuurvriendelijke wereld. Wist u dat u zelfs gelukkiger wordt 
van een groene tuin?

KIES VOOR EEN GROENE TUIN
Heeft u afgelopen zomer gemerkt hoe fijn het is om onder 
een boom te zitten? Dan is nu hét moment om een boom 
in uw tuin te planten! Ook een begroeide pergola geeft u 
natuurlijke schaduw en kunt u nu plaatsen. Een groen dak 
draagt ook bij aan een lagere omgevingstemperatuur en is 
dus altijd een goed idee! 

De lente is in aantocht. Voor veel mensen hét sein om hun tuin 

klaar te maken voor een mooi voorjaar en een fijne zomer. 

Bovendien is het De Week van de Groene Tuin! Volg onze social 

media kanalen voor leuke tuintips!

Meer weten? 

www.weetvanwater.nl

blijf op de hoogte!
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• Maak uw tuin geschikt voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Hoe? Zorg voor 
veel variatie in beplanting. Denk bijvoorbeeld aan ijzerhard, herfstasters, 
sierdistels en diverse grassen. Wist u dat vlinders dol zijn op lavendel?

• Tegels eruit, groen erin! Minder tegels in uw tuin heeft veel voordelen. U heeft 
minder wateroverlast, minder last van hitte en de bodem is veel gezonder.

• Onderzoek of u regenwater kunt afkoppelen van het riool en in de 
tuin kunt opvangen of een regenton kunt plaatsen. U kunt ook 
hoogteverschillen maken in de tuin. Zo kunt u het water tijdelijk kunt 
opslaan. En dat ziet er ook nog een heel leuk uit!

• Wilt u niet al te veel tijd besteden aan het onderhoud van uw tuin? 
Plant dan veel bodembedekkers. Zo krijgt onkruid weinig kans en heeft 
u ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. 

• Is uw stoep erg groen geworden en wilt u deze aanslag verwijderen? 
Het beste is om de stoep met een harde bezem te vegen,  
eventueel met wat extra zand, dat schuurt. Schrob uw stoep  
daarna met warm water. 

TIPS VOOR EEN WATERVRIENDELIJKE,
MOOIE EN PRETTIGE TUIN

Hiermee kunt u nú aan de slag

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oude IJsselstreek.blijf op de hoogte!
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Informatie voor jongeren over vaccinatie 
tegen meningokokken en HPV
Bescherm jezelf en anderen met 
een vaccinatie!
Uitnodiging voor vaccinatie
Jongeren die dit jaar 14 zijn of worden 
krijgen in het voorjaar een uitnodiging 
thuisgestuurd voor een vaccinatie 
tegen meningokokken ACWY. Ook de 
meisjes die dit jaar 13 zijn of worden 
krijgen dit voorjaar een uitnodiging: voor 
een HPV-vaccinatie. GGD Noord- en 
Oost-Gelderland voert de vaccinaties uit. 

Herhalingsoproep 
Meisjes uit verschillende geboorte-
jaren die nog geen HPV-vaccinatie 
gehad hebben, ontvangen in het 
voorjaar een herhalingsoproep om 
deze alsnog te halen. 

Waar en wanneer 
De vaccinaties zijn in Sporthal de 
Paasberg, ’t Veld 30 in Terborg op 28 
en 29 april 2021. 
Alle uitnodigingen gaan op afspraak. In 
de uitnodigingsbrief staat het tijdstip 
waarop u/jij verwacht wordt. 

Waarom ook alweer? 
Een vaccinatie beschermt tegen 

ernstige en besmettelijke infectie-
ziektes. Met een vaccinatie bescherm 
je niet alleen jezelf, maar ook anderen. 
Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s 
die (nog) niet gevaccineerd zijn. Zo 
zorgen we er samen voor dat infectie-
ziekten geen kans krijgen in Nederland. 

Meer informatie 
Betrouwbare informatie over 
vaccineren en de afzonderlijke 
vaccinaties staat op www.rijksvac-
cinatieprogramma.nl. De afdeling 
Jeugdgezondheid van GGD NOG is 
op werkdagen tussen 8.00 - 12.00 
uur bereikbaar voor vragen over 
vaccinaties van 4-18 jarigen op tele-
foonnummer (088) 443 41 00. Voor 
vragen over vaccinaties van kinderen 
van 0-4 jaar kun je terecht bij Yunio 
jeugdgezondheidszorg. 

Vaccinatie gemist 
Ben je nog geen 18 jaar, heb je een 
vaccinatie gemist en wil je die alsnog 
halen? Neem dan contact op met de 
GGD.

Wijziging huisvuilinzameling 
tweede paasdag 
Op maandag 5 april (tweede paasdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. 
Hieronder ziet u de vervangende 
inzameldata.

Tweede paasdag
•  De GFT-inzameling in Ulft van 

maandag 5 april wordt verschoven 
naar zaterdag 3 april. 
Dit met uitzondering van het winkel-
gebied Ulft. In het winkelgebied van 
Ulft (deel Kerkstraat en deel J. F. 
Kennedyplein) wordt op zaterdag de 
wekelijkse markt gehouden. Hier past 
dus geen inzameling op zaterdag en 
vindt de inzameling éénmalig plaats 
op dinsdag 14 april.

•  De papierinzameling van maandag 
5 april wordt verschoven naar 
woensdag 7 april.

De wijzigingen in de huisvuilinzame-
ling staan ook vermeld in de afvalka-
lender. Kijk voor actuele inzameldagen 
op mijnafvalwijzer.nl of maak gebruik 
van de afvalapp. 

Vanwege deze wijzigingen in de huis-
vuilinzameling kan het tijdstip van 
inzameling afwijken van het gebrui-
kelijke inzameltijdstip. Daarom is het 
van belang dat de op te halen fractie 
tijdig (07.00 uur) aan de inzameldienst 
worden aangeboden.

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinza-
meling of heeft u klachten, neem 
telefonisch contact op met de 
gemeente via (0315) 292 292.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
DEEL VAN DE GEMEENTE:
•  Windpark Den Tol Netterdensestraat in Netterden 

naar onderstation aan de Over de IJssel 7 in Ulft, 
aanleggen kabelverbinding, aanvraag ontvangen 
19-03-2021, procedure 1 

ETTEN
•  Dorpsstraat (parkeerterrein naast RK-kerk), stand-

plaatsvergunning voor verkoop van patat en snacks, 
iedere donderdag en zaterdag in 2021, vergunning 
verzonden 18-03-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Grotestraat 47, wijzigen voorgevel, vergunning 

verzonden 18-03-2021, procedure 3A
•  Langenhorstweg 6B, bouw serre, aanvraag 

ontvangen 21-03-2021, procedure 1
•  Oosterstraat 12, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 23-03-2021, procedure 1
•  Walseweg 10, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en bouwen: tijdelijk plaatsen 
grondopstelling met zonnepanelen voor 10 jaar, 
vergunning verzonden 24-03-2021, procedure 3A

HEELWEG
•  Molenweg 21, vervangen uitbouw door tuindeuren, 

aanvraag ontvangen 23-03-2021, procedure 1

MEGCHELEN
•  Heisestraat 12, kappen 2 berken, aanvraag 

ontvangen 17-03-2021, procedure 1

NETTERDEN
•  Emmerikseweg (parkeerterrein naast voetbalveld), 

standplaatsvergunning voor verkoop van patat 
en snacks, iedere vrijdag in 2021, vergunning 
verzonden 18-03-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Doctor Schaepmanstraat 3, bouw schuur met 

overkapping, aanvraag ontvangen 23-03-2021, 
procedure 1 

•  Laan van Schuylenburch 6, bouw veranda, 
aanvraag ontvangen 18-03-2021, procedure 1

•  Rabelingstraat 9, handelen in strijd met regels R.O.: 
tijdelijk gebruik boerderij voor groepsaccommo-
datie, aanvraag ontvangen 22-03-2021, procedure 
1

•  Rabelingstraat 15, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 24-03-2021, procedure 1

ULFT
•  ’t Goor 5, bouw bedrijfshal, aanvraag ontvangen 

24-03-2021, procedure 1
•  de Hogenkamp 12, bouw fabriekshal met kantoor, 

aanvraag ontvangen 12-03-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Dames Jolinkweg 72 N001, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 24-03-2021, procedure 1
•  Doetinchemseweg 53, melding brandveilig gebruik, 

acceptatie verzonden 25-03-2021, procedure 1

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 189, kappen één esdoorn, 

aanvraag ontvangen 18-03-2021, procedure 1

Voor procedures zie volgende pagina.
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Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunning en 
besluit Hogere Waarden 
Terborgseweg tussen 16a en 
16b, Varsseveld 
Omgevingsvergunning
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 realisatie van 
een woning op een perceel Terborgseweg tussen 16a 
en 16b in Varsseveld. De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.
OV000068-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder 
W-2020-0910.

Beschikking Hogere waarde Wet Geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 

de Wet geluidhinder een hogere waarde (ex artikel 
83) vaststellen voor een te realiseren woning op het 
perceel gelegen aan de Terborgseweg tussen 16a 
en 16b in Varsseveld. Uit onderzoek blijkt dat de 
voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt over-
schreden. Door het geluid van het wegverkeer is de 
gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 
58 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage 
De ontwerpbesluiten hebben gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De besluiten worden t.o.v. de 
ontwerpbesluiten niet gewijzigd en ter inzage gelegd 
vanaf 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021. Wanneer 
u de besluiten 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 baliever-
gunningen@oude-ijsselstreek.nl.  De omgevings-
vergunning 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 locatie. In het gemeentehuis 
kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning en tegen 
het besluit tot verlenen van een hogere waarde kan 
tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden die aannemelijk kunnen 
maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
tijdig een zienswijze in te dienen. Tijdens de beroep-
stermijn kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het besluit wordt 
dan geschorst totdat op dat verzoek is beslist. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de voorzieningenrechter van de genoemde 
rechtbank.

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.


