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Meer dan 40 rookvrije speelplekken 
in Oude IJsselstreek 
Het is belangrijk dat kinderen in Oude IJsselstreek in een gezonde en veilige 
omgeving kunnen spelen. Daarom plaatst de gemeente de komende weken 
stoeptegels bij speelplekken om aan te geven dat deze speelplekken rookvrij zijn. 
Wethouder Marieke Overduin (portefeuille gezondheid) deed vorige week maandag de 
aftrap. Ze legde een eerste stoeptegel bij het speelterrein Valkenhof in Ulft.  

Zien roken, doet roken
Als kinderen anderen zien roken, lijkt roken 
normaal. Met een rookvrije speelplek 
geven we kinderen het goede voorbeeld, 
voorkomen we schadelijk meeroken en 
dragen we bij aan rookvrij opgroeien. En 
daarmee aan een gezonde gemeente. 
Steeds meer mensen vinden dat kinderen 

rookvrij moeten kunnen spelen. Uit 
onderzoek blijkt dat 91 procent van de 
ondervraagden voorstander van rookvrije 
speelplekken is. 

Gemeente legt tegels van de rookvrije 
generatie
Sinds 1 augustus 2020 zijn alle school-

terreinen in Nederland rookvrij. In Oude 
IJsselstreek zijn daarnaast ook de kinder-
boerderij in Gendringen en een aantal 
sportverenigingen rookvrij. We gaan dit nu 
uitbreiden naar openbare speelplekken. 
Deze openbare speelplekken zijn in het 
beheer en onderhoud van de gemeente. 
De komende weken legt de gemeente bij 
43 openbare speellocaties een stoeptegel 
neer van de Rookvrije Generatie. Met 
deze rookvrij stoeptegels verzoeken we 
bezoekers om de speelplek rookvrij te 
houden. 

Wethouder Marieke Overduin legde 
vorige week de eerste stoeptegel 

voor een rookvrije speelplek bij het 
Valkenhof in Ulft: “Het is belangrijk 

dat kinderen in onze gemeente in 
een gezonde en veilige omgeving 

kunnen spelen.” ▶

Samenwerkingsovereenkomst gemeente en STROIJ 
Eind november 2020 is de Stichting Toerisme Recreatie Oude IJsselstreek 
(STROIJ) opgericht. Het is de nieuwe toeristische organisatie in onze gemeente 
die als opvolger van de VVV Oude IJsselstreek gezien kan worden. De gemeente 
werkt samen met deze stichting en heeft daartoe in een overeenkomst de 
afspraken voor 2021 vastgelegd. Op woensdag 31 maart vond de ondertekening 
plaats op een mooie toeristische plek in onze gemeente. 

Janine Kock (wethouder) en Juliëtte 
Hofman (voorzitter STROIJ) hebben hun 
handtekening onder de overeenkomst 
gezet. STROIJ gaat zich samen met 
toeristische ondernemers dit jaar onder 
meer bezighouden met versterking van 
de samenwerking en gaat aan de slag 
met thema’s als netwerkontwikkeling, 
organisatie van bijeenkomsten en een 
kijkje in elkaars keuken. Daarnaast gaat 
STROIJ van start met een nulmeting en 
inventarisatie voor de productontwikkeling 
die een basis vormt voor de activiteiten 
voor 2022 en verder. Met als resultaat dat 
samenwerking en arrangementsontwikke-
ling gestimuleerd worden. 
Deze overeenkomst vormt een prima basis 
om uitvoering te geven aan de gemaakte 
afspraken. 

Wethouder Kock: “We hebben in Oude 
IJsselstreek uniek industrieel erfgoed, 

de Oude IJssel en prachtige natuur. We 
willen daarom de kansen en mogelijk-
heden van onze mooie groene grensge-
meente benutten om toerisme en recreatie 
een extra impuls te geven. We zijn blij 
om samen, met deze nieuwe stichting, 
toerisme en recreatie nog meer handen en 
voeten te geven. In onze gemeente én in de 
regio.” 

Op een Schabracq bankje, onderdeel van de kunstroute bij Engbergen, ondertekenen Janine Kock en Juliëtte 
Hofman de overeenkomst tussen gemeente en Stichting Toerisme Recreatie 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
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Aanleg rotonde Bontebrug

Tussen 12 april en 18 juni 2021 legt 
de provincie op de provinciale weg 
N317 ter hoogte van het kruispunt 
Ulftseweg/Oversluis/Dinxperloseweg 
een rotonde aan. Dit om de verkeers-
afwikkeling en de verkeersveiligheid 
op de N317 te vergroten. De provincie 
combineert deze werkzaamheden met 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
Dinxperloseweg (N317) bij Bontebrug.

Werkzaamheden
Voor fietsers vanuit Dinxperlo legt de 
provincie een nieuwe fietsroute aan 
achter de cafetaria ‘Bij Ben’. De route 
ligt ten noordoosten van het boven-
genoemde kruispunt en sluit aan op 
het 2-richtingen fietspad langs de 
N317 richting Ulft en Silvolde. Verder 
wordt er onderhoud uitgevoerd aan 
de hoofdrijbaan N317 Dinxperlo-
seweg richting Dinxperlo over een 
lengte van ca. 600 meter, en wordt de 
voorsorteerstrook rechtsaf komende 
vanuit Dinxperlo richting Bontebrug 
verwijderd ten behoeve van de 
verkeersveiligheid.

Omleidingsroutes tussen 12 april tot 
en met 6 juni 2021
Om de werkzaamheden veilig uit te 
kunnen voeren, is de Dinxperloseweg 
tot de aansluiting zijweg Bontebrug bij 
km. 59.4 afgesloten voor al het verkeer. 

Verkeer moet u rekening houden met 
omleidingsroutes en meer reistijd.
•  Gemotoriseerd verkeer vanuit 

Doetinchem wordt omgeleid via de 
Oude IJsselweg (N817), Rijnweg, 
Engbergseweg en Marmelhorstweg 
naar de N317 Dinxperloseweg en 
omgekeerd.

•  Fietsers worden lokaal omgeleid.
•  Bontebrug is in deze periode bereikbaar 

via de N317 Dinxperloseweg komende 
vanuit Dinxperlo.

•  De Voorstsestraat, Bontebrugstraat, 
Torenstraat en Bergstraat zijn bereikbaar 
via de Voorstsestaat komende vanaf de 
Engbergseweg en Marmelhorstweg.

•  Oversluis is bereikbaar.

Planning
Vanaf maandag 12 april 2021 starten 
de werkzaamheden voor de aanleg 
van de rotonde en het fietspad. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden 
18 juni 2021 klaar. Kijk voor actuele 
wegwerkzaamheden www.gelderland.nl/ 
Overzicht-provinciale-wegen/
N317-rotonde-Bontebrug 

Contact
Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag 
via het vragenformulier op de website 
van de provincie (www.gelderland.nl) of 
neem telefonisch contact op via  
(026) 359 99 99.

Ulft

Silvolde

Gendringen

Dinxperlo

Varsselder

Bontebrug

N317 Bontebrug - Dinxperloseweg  
Fase 1: 12 april t/m 6 juni 2021 
Afgesloten: Dinxperloseweg tot de aansluiting 
zijweg Bontebrug bij km. 59.4
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IJsselstreek kun 
je jezelf zijn!
Het duurde lang voordat ik uit 
de kast durfde te komen. Een 
opname in het ziekenhuis bleek 
een keerpunt voor mij te worden: 
ik realiseerde me dat dit niet de 
manier was waarop ik mijn leven 
wilde leven en dat het tijd was om 
eerlijk te zijn tegen mezelf en de 
wereld over wie ik ben. 

Nadat ik uit de kast kwam verhuisde 
ik naar Amsterdam. Daar ontdekte 
ik hoe het leven is als een openlijk 
lesbische vrouw. Ik heb leuke herin-
neringen aan die tijd, maar ook wat 
minder leuke. 
In Amsterdam-West ben ik 
bijvoorbeeld weleens vervelend 
nageroepen vanwege mijn 
geaardheid. In die tijd kwam ik ook 
een vrouw tegen op wie ik verliefd 
werd. Zij werd mijn vrouw. Nu zijn 
we alweer 22 jaar samen. 

We hebben eerst samen in een 
gereformeerd dorp in Utrecht 
gewoond, waar we niet geaccep-
teerd werden. In 2010 zijn we naar 
Megchelen verhuisd. Daar hebben 
we een hele fijne tijd gehad. We 
waren daar niet het enige koppel 
van hetzelfde geslacht in het dorp. 

We waren niet eens het enige 
lesbische koppel in de straat! Ik heb 
me in gemeente Oude IJsselstreek 
nooit een uitzondering gevoeld. Ik 
ben nooit anders behandeld dan 
een ander. Sterker nog: de nare 
bejegeningen die ik weleens in 
Amsterdam meemaakte, heb ik in 
de Achterhoek nooit ervaren. 

Ik weet nog dat Omroep Gelderland 
eens een spel organiseerde waarbij 
dorpen opdrachten uitvoerden. 
Megchelen deed hieraan mee, en 
kreeg de opdracht om een Gay Pride 
te organiseren. Ik heb me toen even 
afgevraagd hoe dat zou uitpakken, 
maar het bleek hartstikke leuk 
gedaan te zijn! Vrolijk, respectvol, 
en met een knipoog. Ik was er trots 
op dat Megchelen liet zien wat een 
fijn dorp het is. 
                                                                           
Tegen de jeugd in Oude IJsselstreek 
die twijfelt over hun geaardheid 
zeg ik: kies je eigen weg en je eigen 
moment. Vertrouw erop dat Oude 
IJsselstreek een gemeente is waar 
je jezelf kunt zijn. 

Lieneke van Tilburg (61 jaar)

Een gevonden of verloren voorwerp kunt u bij de gemeente melden via onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl of via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Heeft u 
geen e-mailadres, dan kunt u ook bellen met de gemeente via (0315) 292 292. 

Strong Kids-trainingen voor positieve ontwikkeling kinderen 
Onlangs zijn twee medewerkers 
van Buurtzorg Jong, samen met 8 
kinderen uit de Oude IJsselstreek, 
gestart met de eerste trainings-
groep Strong Kids!  

Strong Kids trainingen worden 
aangeboden aan kinderen die 
weerbaarder willen worden, een groei-
mindset willen ontwikkelen, minder 
faalangstig willen zijn en een beter 
zelfbeeld willen krijgen. De groepen 
bestaan uit maximaal 8 kinderen met 

twee opgeleide Strong Kids trainers en is 
bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Zij kunnen hier gratis aan deelnemen.

De training wordt aangeboden in 8 
bijeenkomsten. In een groep, met twee 
gecertificeerde Strong Kids trainers, 
gaan zij leren en ontdekken in een veilige 
omgeving. De focus ligt op vragen van 
kinderen gericht op onder meer ‘Hoe 
ben ik in de groep?’; ‘Hoe pas ik mij 
aan?’; ‘Hoe maak ik contact?’; ‘Hoe word 
ik mij bewust van mijn kwaliteiten?’

Strong Kids is geen vorm van therapie 
of behandeling, maar geeft kinderen 
handvatten om zich positief te 
ontwikkelen. 

Voor meer informatie kunt u vrij-
blijvend contact opnemen via het 
e-mailadres:  strongkidsoudeijssel-
streek@gmail.com 
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Project in voorbereiding: aanleg 
elektriciteitskabels 

Netbeheerder Liander bereidt de 
aankomende periode een project voor 
in verband met de aanleg van circa 
28 kilometer nieuwe 20.000 volt elek-
triciteitsnetwerk en het plaatsen van 
4 extra elektriciteitshuisjes in onder 
meer de gemeente Oude IJsselstreek. 
De afbeelding geeft de route weer.

Door de groeiende vraag naar elektri-
citeit en de toename van duurzaam 
opgewekte energie door zonnepa-
nelen is de uitbreiding noodzakelijk 
geworden. In Gendringen, Megchelen 
en Netterden wordt een elektriciteits-
huis geplaatst, die de spanning van 
20.000 volt terug regelt naar 10.000 
volt. Dit om het reguliere net te voeden, 
zodat het elektriciteitsnetwerk weer 
klaar is voor de toekomst.

Om het project zo goed mogelijk 
voor te bereiden worden de komende 
weken diverse verkennende werk-
zaamheden uitgevoerd. Dit doet 
Liander door proefsleuven te maken 
om zo een goede indruk te krijgen 
van de exacte ligging van bestaande 
kabels en leidingen. Deze verkennende 
werkzaamheden vinden plaats in Ulft, 
Gendringen, Mechelen en Netterden.

De verwachting is dat half juni 2021 
gestart wordt met de aanleg van 
het nieuwe netwerk. De uitvoering is 
in verschillende fases, doorlopend 
tot in 2022. Zodra er een planning 
beschikbaar is informeren we u hierover.

Voor meer info kunt u een e-mail sturen 
naar: marcel.mariet@alliander.com 

LEGENDA

Kabeltracé 20.000 Volt

Locatie 
elektriciteitsstation
Afm. lxbxh 5,5 x 2,6 x 2,7 m.

Vastgestelde locatie
elektriciteitshuis
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elektriciteitshuis
Gendringen
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Voorgenomen locatie 
elektriciteitshuis Azewijn
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Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten  
Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u 
daardoor de noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elek-
triciteit, gas, water en zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien 
helpen. Sinds 1 april kunnen inwoners de TONK aanvragen via de 
website van de gemeente.   

Wat is de TONK?
De TONK is bedoeld voor inwoners 
die hun vaste noodzakelijke lasten als 
huur, hypotheek, gas, water en licht niet 
meer kunnen betalen. Inwoners kunnen 
eenmalig een tegemoetkoming ontvangen 
voor de kosten die tussen 1 januari 2021 
en 30 juni 2021 daadwerkelijk worden 
gemaakt. Daarbij kunnen inwoners zelf 
aangeven hoeveel hiervoor nodig is. Het 
maximum bedrag van de tegemoetko-
ming TONK is € 1500. U kunt de regeling 
tot eind juli 2021 aanvragen. 

Kom ik in aanmerking?
Voor de TONK kan iedere inwoner 
van Oude IJsselstreek in aanmerking 
komen, als aan de voowaarden  wordt 
voldaan. Een voorwaarde is dat het 
inkomen met ten minste 30% is 
gedaald als gevolg van de coronacrisis. 

Hoe kan ik de TONK aanvragen?
Meer informatie over de TONK vindt 
u op www.oude-ijsselstreek.nl (typ in 
de zoekbalk TONK) Hier vindt u ook de 
aanvraagverklaring. 

Ervaart u geldzorgen?
Ervaart u geldzorgen? Heeft u behoefte 
aan een gesprek? Wilt u ondersteu-
ning om overzicht te krijgen? Meer 
informatie over hulp bij schulden kunt 
u vinden op www.oude-ijsselstreek.nl 
(zoekwoord: geldzaken), of stuur een 
mail naar sdv@oude-ijsselstreek.nl.

Andere loopbaan?
Overweegt u een andere loopbaan? 
Bijvoorbeeld omdat uw baan niet 
helemaal bij u past, omdat u zich 
verder wilt ontwikkelen, of omdat u niet 
voldoende verdient in uw huidige baan. 
En hebt u hierbij ondersteuning nodig?  
Neem dan gerust contact op met de 
loopbaanbegeleiders van STOER. Dat 
kan op werkdagen van 8.30 uur tot 
17.00 uur via telefoonnummer  
(0315) 553 553. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@stoerversterkt.nl. 
Meer informatie vindt u op www.werk.nl, 
het leerwerkloket of  
www.Stoer-versterkt.nl. 

Raadsbijeenkomsten  
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt de 
vergaderingen zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream 
op http://raad.oude-ijsselstreek.nl 

Commissie AFE 12 april, 20.00 uur 
Onderwerpen:
-  Memo exploitatie Frank Daamenge-

bouw 
-  Uitvoeringsprogramma en besteding 

impulsgelden Toerisme en recreatie

Commissie FL 14 april, 20.00 uur 
Pexip, 
Onderwerpen:
-  Stand van zaken Regionale Ener-

giestrategie (RES) Achterhoek 
-  Visie op landschap, natuur en groene 

kernen 
- Startnotitie omgevingswet 

Commissie MO 15 april 20.00 uur 
Onderwerpen:
-  Stand van zaken transformatie in de 

kijk op werk 
-  Ontwikkelingen Bestuursopdracht 

transformatie Wmo 
-  Leerlingenvervoer  

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via http://raad.oude-ijssel-
streek.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

ZEG Achterhoek is het startpunt voor een leren, 
werk, een steuntje in de rug of een goed plan voor 
jouw toekomst. Je vindt er meer dan 40 partijen die 
je willen helpen bij je ontwikkeling. Lekker handig. 
En jij bepaalt wat je wilt bereiken. Kom maar op!

HET STARTPUNT VOOR 
JOUW ONTWIKKELING.

WWW.ZEGACHTERHOEK.NL
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
•  Kerkplein 3, gebruiksvergunning brandveiliggebruik 

woonzorgcentrum, ontwerpvergunning ter inzage 
vanaf 08-04-2021, procedure 2B

SINDEREN
•  Kasteelweg 1, bouwen werktuigenberging, aanvraag 

ontvangen 24-03-2021, procedure 1

TERBORG
•  van Wischstraat 101, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 26-03-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Beckingstraat 14, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 26-03-2021, procedure 1
•  Gesinkkampstraat 6, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 29-03-2021, procedure 1
•  Leeuwerikstraat 33, handelen in strijd met regels 

R.O.: tijdelijke ontheffing gebruik als fysiopraktijk, 
aanvraag ontvangen 25-03-2021, procedure 1

•  Oostelijke Oude Aaltenseweg 6, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 29-03-2021, procedure 1

VOORST
•  Bosweg 4, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen 
26-03-2021, procedure 1

De gemeente  
op social media

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.


