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Mobiele pumptrackbaan 
is weer gestart 
De gemeente heeft een mobiele pumptrackbaan aangeschaft die gaat toeren 
in de verschillende woonkernen. De baan is een aaneengesloten parcours van 
heuvels en is te vergelijken met een skatepark of BMX-baan. In september heeft 
ie al – met succes - in Silvolde gestaan. Vorige week woensdag was de officiële 
opening van de pumptrackbaan in Gendringen.  

Helpgewoon Buurtsport trekt in samenwer-
king met Pumptrack Oude IJsselstreek in de 
maanden april & mei door de gemeente heen 
met deze baan. Na deze tour is het de bedoeling 
dat de baan voor een bepaalde periode alle 
kernen van de gemeente langs gaat. De buurt-
sportcoaches bekijken of ze hierbij activiteiten 
kunnen organiseren. De komende weken 
geven de buurtsportcoaches, op de dinsdagen, 
woensdagen en donderdagen van 10 tot 14 
uur, clinics aan leerlingen van de basisscholen. 
Buiten deze clinics is iedereen welkom om de 
baan uit te proberen. Maar hiervoor geldt wel 
dat er eigen materiaal gebruikt moet worden. 

Wanneer staat de baan waar?
Mocht je interesse hebben om zelf een keer 
te komen pumptracken dan kan dit zeker! In 
onderstaand schema kun je zien wanneer 
de baan waar staat. 

•  Gendringen: 6 t/m 12 april (grasveld/
voetbalveld IJsselstraat)

•  Terborg: 12 t/m 19 april (grasveld Pr. 
Willem Alexandertraat/IJsselweg)

•  Ulft: 19 april t/m 10 mei (natuurpark de 
Dobbelsteen, Hofstraat) 

•  Varsseveld: 10 t/m 17 mei (grasveld Van 
Pallandthal)

•  Silvolde: 17 t/m 25 mei (grasveld 
Reeënstraat ovb)

•  Netterden: 25 t/m 27 mei (voetbalveld)
•  Breedenbroek: 27 & 28 mei (grasveld/

sportveld Den Dam)

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de buurtsportcoaches door 
een e-mail te sturen naar: 
buurtsport@helpgewoon.nl 

Thomas, leerling uit groep 8 van de 
Christoffelschool in Gendringen, 

opent de pumptrackbaan door als 
eerste een rondje over de baan te 
fietsen. Buurtsportcoach Paulien 
Christ-Verheij (rechts) en Tiemco 

Tap, student Sport en Bewegen 
(links), moedigen hem aan ▶

Raadsvergadering 22 april 
U kunt deze vergadering zoals onderstaand 
omschreven vanaf 20.00 uur volgen via de 
livestream.

Onderwerpen:
-  Visie op landschap, natuur en groene 

kernen
-  Starnotitie omgevingswet
-  Versnelling woningbouw 
-  Leerlingenvervoer
-  Verlenging ontheffing vereiste van ingeze-

tenschap wethouder Overduin

De agenda en de vergaderstukken bij de 
openbare 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

Online  
informatiebijeen-
komst dementie  
•  Wat is dementie en waarom verandert 

het gedrag van uw naaste?
•  Waar kunt u in de Achterhoek terecht 

voor hulp bij dementie?
•  Wat zijn de mogelijkheden voor een 

goede daginvulling bij dementie in de 
Achterhoek?

•  Wat kunt u als familie en naasten 
betekenen in de zorg voor de persoon 
met dementie?

De trajectbegeleiders dementie in 
de Achterhoek geven in een online 
bijeenkomst informatie over boven-
staande vraagstukken aan familie en 
naasten van mensen met dementie.

Datum: dinsdag 20 april 2021 
Tijd: 13.00 tot 14.00 uur 
Aanmelden: www.oude-ijsselstreek.nl/
aanmeldformulierbijeenkomstdementie of 
via telefoonnummer (085) 48 57 580 
Vragen: info@kkowa.nl 
Aanmelden kan tot en met 18 april 2021. 

Deelname is gratis!

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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Woningbouw met groen in 
centrum Silvolde
Het college heeft een principeakkoord gegeven op de bouw van circa 
38 woningen voor het bedrijventerrein gelegen aan de Ulftseweg / 
Industrieweg in Silvolde. Ontwikkelaar Progeon heeft een schetsvisie 
ingediend voor een complex met levensloopbestendige woningen 
rondom een gedeelde tuin en/of hof. De visie is gemaakt in opdracht van 
de eigenaren van de bedrijven die nu gevestigd zijn op het terrein.  

College positief 
Het college is positief over dit plan, 
omdat het een invulling geeft aan een 
gebied, waar nu beperkt gebruik van 
wordt gemaakt. Er is veel leegstand en 
sprake van verouderde bedrijfspanden. 
Het is een logische plek voor 
woningbouw, ook omdat het al volledig 
omsloten is door woningen. De 
plannen van de ontwikkelaar passen 
bij de behoefte van de inwoners aan 
onder andere levensloopbestendige 
woningen.
Wethouder Ben Hiddinga: “Dit is zo’n 
typisch project op de plek van wat we 
ook wel de ‘rotte kiezen’ noemen. Nu 
staan er verouderde bedrijfspanden 
en het groen is verwilderd. Straks 
een mooi, ruim opgezet nieuw 
woongebied. De eigenaren van de 
bedrijven pakken zelf het terrein aan, 
zodat we weer een mooi straatbeeld 
krijgen in deze wijk. Een win-win 
situatie voor de inwoners van Silvolde. 
We zijn als college erg blij met dit soort 
initiatieven en ondernemerschap.”

Het plan
De ontwikkelaar kan nu verder met 
het uitwerken van de plannen. In hun 
visie gaan ze er vanuit dat verschil-
lende bedrijfspanden worden gesloopt. 

Daarvoor in de plaats worden, volgens 
de visie, circa 38 woningen terugge-
bouwd, te weten: 
-  6 grondgebonden woningen aan de 

Ulftseweg; 
-  20 levensloopbestendige woningen;
-  8 patiowoningen in het middenter-

rein; 
-  4 twee-onder-een-kapwoningen in 

het middengebied. 
Het kan zijn dat hier nog verandering 
in komt bij de verdere uitwerking en bij 
de toetsing aan de kwaliteitscriteria 
van de gemeente.
De schets van de ontwikkelaar is 
gericht op actieve senioren die waarde 
hechten aan ‘naoberschap’. Ook aan 
het ‘groene’ element wordt gedacht. 
Het idee van de Silvoldse heuvelen 
(rivierduinen) wil de ontwikkelaar terug 
laten komen in de vormgeving en 
groene inpassing van de woningen.

De ontwikkelaar vindt het belangrijk 
om de omwonenden vroeg te 
informeren en organiseert daarom een 
informatieavond, naar verwachting 
in april of mei van dit jaar. Zij willen 
graag hun meningen horen, voor zij 
verder gaan met de uitwerking. De 
omwonenden ontvangen hierover 
bericht. 

Herinrichting Kerkplein Gendringen gaat van start 

Afgelopen maandag zijn de werk-
zaamheden voor de herinrichting van 
het Kerkplein in Gendringen gestart. 
Hoornstra infrabouw gaat onder 

meer nieuwe riolering aanleggen. Ook 
worden de rijbaan, de parkeerplaatsen 
en het trottoir opnieuw ingericht en 
plantvakken aangelegd. 

Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben gevolgen 
voor het verkeer. De omleidingen 
worden via bebording aangegeven. 
De huidige bushalte aan de Raad-
huistraat komt gedurende de periode 
van uitvoering te vervallen. Arriva rijdt 
dan een andere route waarbij een 
tijdelijke bushalte wordt geplaatst aan 

de Staringstraat ter hoogte van de 
Pastoor Wijfkersstraat/begraafplaats 
in de rijrichting Ulft.

Inloopuurtje
Vanaf donderdag 29 april houdt 
Hoornstra infrabouw wekelijks een 
inloopuurtje voor omwonenden en 
andere belangstellenden. In de direc-
tiekeet op het Kerkplein kunt u fysiek 
uw vragen te stellen. U bent vanaf 29 
april van harte welkom op donder-
dagmiddagen tussen 13.00 - 14.00 
uur. Uiteraard worden de geldende 

COVID-19 regels strikt nageleefd. Het 
dragen van een mondkapje en 1,5 
meter afstand is hierbij verplicht.

Info en contact
Voor eventuele vragen over de uitvoering 
kunt u contact opnemen met Dennis 
Schilderinck en/of Bert Tiemessen van 
de gemeente via ons algemene tele-
foonnumer (0315) 292 292 of via e-mail 
info@oude-ijsselstreek.nl

   www.oude-ijsselstreek.nl/reconstruc-
ties-en-herinrichtingen-de-openbare-ruimte 

Natuurinclusief 
bouwen
Niet alleen in natuurgebieden, ook 
in de bebouwde kommen is een 
grote verscheidenheid aan planten 
en dieren te vinden. Unieke soorten 
die zich hebben aangepast of zelfs 
afhankelijk zijn van deze omgeving. 
De druk op onze openbare ruimte 
is groot. We willen werken aan de 
zo gewenste woningbouwplannen, 
maar tegelijkertijd ook onze groene 
omgeving versterken. Dat gaat 
namelijk uitstekend samen. 

Maar hoe zorg je voor een prettige 
leefomgeving voor mens, plant en 
dier? Door vanaf het begin biodi-
versiteit te betrekken bij het maken 
van beleid en niet alleen achteraf 
de plannen te toetsen aan de Wet 
natuurbescherming. We moeten 
dus vooraf aan iedere ontwikke-
ling, of dit nou om woningbouw of 
een industrieterrein gaat, goed het 
landschap ‘lezen’. Wat biedt het ons 
nu qua groen en hoe kunnen we dit 
inpassen in het nieuwe bouwplan?

Dus niet zomaar met een grote 
shovel alles met de grond 
gelijkmaken. Maar zoveel mogelijk 
het aanwezige groen behouden 
en dit inpassen in het ontwerp. 
En liefst ook nog extra groen 
aanplanten.

Bomenlanen zijn belangrijk in 
het buitengebied én in onze 
woonkernen. Ze zorgen voor 
schaduw, verkoeling, opvang van 
CO2 en voor een aantrekkelijke 

groene omgeving. We genieten 
toch allemaal van de prachtige 
fietsroutes die onze gemeente rijk 
is? Daarnaast zijn bomenlanen 
belangrijk als vliegroutes voor 
veel diersoorten. En bomen zijn 
natuurlijk ook ideale schuilplekken, 
zorgen voor voedsel en bieden een 
nestgelegenheid.

Het buitengebied, met zijn 
natuurlijke groen en water, verbindt 
de dorpen en steden, mensen en 
dieren. Het zorgt dat inwoners 
de natuur dicht bij huis kunnen 
beleven en geeft ontspanning. De 
natuur heeft een positief effect op 
onze gezondheid en geeft kinderen 
de kans te kunnen spelen en leren 
in het groen.

Onze toekomst is gericht op het 
zogenoemde ‘natuurinclusief 
bouwen’. Voor een leefbare woon-
omgeving moeten we dus rekening 
houden met de eisen van mensen 
én met die van flora en fauna. Zo 
ontstaat een samenwerkingsvoor-
deel. En voor mij is dat meer dan 
het plaatsen van vogel- en vleer-
muisvriendelijke dakpannen of het 
aanbrengen van gevelbeplanting. 

Dit is hét moment om de natuur in 
en rond nieuwe bouwplannen een 
extra stimulans te geven!

▲ Wethouder Ankersmit

De gemeente op social media
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Herontwikkeling Wesenthorst 
stap dichterbij
Op 25 februari is de herontwikkeling van de Wesenthorst, onderdeel 
van het Almende College, in de gemeenteraad besproken. De leerlingen 
die nu nog op de Wesenthorst zitten, gaan dit jaar naar de nieuwbouw 
in Silvolde. Hierdoor komt het schoolgebouw van de Wesenthorst leeg 
te staan en krijgt de gemeente het weer in handen. De gemeenteraad 
heeft enkele uitgangspunten goedgekeurd waardoor de eerste stap naar 
herontwikkeling van het schoolgebouw is gezet.  

Een van die uitgangspunten is 
dat er als eerste wordt ingezet op 
woningen omdat daar behoefte 
aan is. De raad heeft hierbij als 
aandachtspunt meegegeven dat er 
niet alleen woningen voor ouderen 
(met of zonder zorg) moeten 
komen, maar ook woningen voor 
starters. Daarnaast vindt de raad 
het belangrijk om de mogelijkheid 
voor een maatschappelijke functie 
in het gebouw te onderzoeken. 

Sloop of verbouw?
We gaan nog onderzoeken of het 
gebouw gesloopt of verbouwd 
moet worden. Daarbij nemen we 
ook het gebied rondom het pand 
mee in de ontwikkeling. De raad 
heeft verder als aandachtspunt 
meegegeven dat we als gemeente 

de regie moeten hebben in de 
herontwikkeling. 

Overleg met Wonion en Azora
De eerste stap die we na de raads-
vergadering hebben gezet, is een 
verkennend overleg met Wonion en 
Azora. Na een aantal goede gesprekken 
bleek dat zij dezelfde doelen willen 
nastreven als wij. Namelijk een complex 
van wonen en zorg waarin ouderen 
en jongeren samenkomen en elkaar 
helpen. Dit in een natuurlijke omgeving 
zodat het aantrekkelijk is om naar 
buiten te gaan. De komende maanden 
gaan we de plannen verder uitwerken 
in een ‘programma van eisen’. We gaan 
onderzoeken wat voor soort woningen 
er moeten komen en of en hoe we het 
maatschappelijke deel hierin kunnen 
inpassen.

Corona steunmaatregelen voor 
verenigingen en stichtingen

Als gemeente vinden we verenigingen 
en stichtingen erg belangrijk voor het 
welzijn van onze inwoners. Sport-en 
muziekverenigingen, maar ook 
buurthuizen en initiatieven op gebied 
van toerisme, kunst en cultuur, hebben 
het door het coronavirus soms moeilijk 
omdat ze minder inkomsten hebben. 
De steunmaatregelen die genomen 
zijn vanuit de Rijksoverheid zijn niet 
altijd voldoende om tot een goede 
oplossing te komen. Als gemeente 
bieden wij deze organisaties waar 
nodig extra ondersteuning in de vorm 
van een financiële bijdrage. In 2020 
zijn daarvoor tijdelijke steunmaat-
regelen in het leven geroepen. Door 
de aanhoudende crisis is de regeling 
verlengd tot 1 juli 2021. 

Wie komt ervoor in aanmerking?
De steunmaatregelen zijn bedoeld 
voor maatschappelijke organisaties 
in de sectoren welzijn, cultuur, sport, 
recreatie en toerisme en buurthuizen 
die een actieve bijdrage leveren aan 
inwoners in onze gemeente. De steun-
maatregelen zijn bedoeld om levens-
vatbare organisaties te ondersteunen, 
van wie het voortbestaan als gevolg 
van de coronamaatregelen in gevaar 
is. 

Algemene uitgangspunten
Om in aanmerking te komen voor 
overbruggingssteun, heeft de 

organisatie in elk geval:
 Géén winstoogmerk.
  Een (financiële) vraag die direct is 

veroorzaakt door de gevolgen van de 
coronacrisis.
  Een maatschappelijk belang. 

De organisatie is waardevol en 
belangrijk voor onze gemeente en 
het welzijn van onze inwoners. 
  Alle andere mogelijke steun en 

oplossingen benut: bijvoorbeeld 
steun die het Rijk en de provincie 
tot nu toe hebben aangeboden, 
maar ook het verlagen van kosten 
(zoals tijdelijke huurverlaging), 
of verhogen van inkomsten door 
acties, sponsoring, crowdfunding, en 
dergelijke. 

Sportverenigingen
Voor sportverenigingen zijn er 
regelingen vanuit het Rijk. Het gaat 
hier om de TASO (Tegemoetkoming 
Amateursport Organisaties) en de TVS 
(Tegemoetkoming Verhuurders Sport). 
Zijn er andere kosten of misgelopen 
opbrengsten die u als sportvereni-
ging niet op kunt vangen, dan kunt u 
mogelijk in aanmerking komen voor 
het steunpakket van de gemeente. 

Aanvragen
Het aanvraagformulier is te vinden op 
onze website www.oude-ijsselstreek.nl, 
onder de button ‘coronavirus’ -> 
informatie voor verenigingen en sport. 

Digitale aftrapbijeenkomst ‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ 
‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ is de titel van het Lokaal Sport en 
Beweegakkoord in onze gemeente. Aan de hand van vier ambities 
organiseert de gemeente samen met Achterhoek in Beweging een 
digitale aftrapbijeenkomst op woensdag 21 april 2021 (19.30-21.00 uur).  

Krijgt u energie van het laten bewegen 
van ‘heel Oude IJsselstreek’, of van 
specifiek één van onderstaande 
ambities? Schrijf u dan nu in voor de 
aftrapbijeenkomst!

Aanmelden 
Aanmelden kan via: www.oude-ijssel-
streek.nl/heeloudeijsselstreekbeweegt                  
Daarbij kunt u twee ambities 
aangeven, waarover u wilt meepraten. 

Ambities Lokaal Sport en Beweegak-
koord:
1.  Een toekomstbestendig sportland-

schap met sterke verenigingen/ 
sportaanbieders

2.  Jeugd vaker en beter laten bewegen
3.  Meer ouderen vaker en gezonder in 

beweging
4.  Vitaal aan het werk.
 

Aanmelden kan vanuit de organisatie 
waar u voor werkt, maar ook vanuit 
persoonlijke interesse om aan een 
ambitie te werken. 

Vragen?
Hebt u vragen? Mail deze dan naar: 
communicatie@achterhoekinbewe-
ging.nl 

De gemeenteraad heeft enkele uitgangspunten goedgekeurd waardoor de eerste stap naar herontwik-
keling van het schoolgebouw van De Wesenthorst is gezet.
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Nieuwe actie ‘zonnige 
bedrijven’ in Oude IJsselstreek

De gemeente start in april samen met 
Agem en DOORAdvies een nieuwe 
ronde ‘zonnige bedrijven’. Net als in 
2019 en 2020 krijgen bedrijven met grote 
daken en agrariërs gratis advies over het 
plaatsen van zonnepanelen op dak. De 
adviseurs signaleren ook kansen voor 
energiebesparing. Wat je niet verbruikt, 
hoef je ook niet op te wekken. 

Wat hebben we al bereikt?
In de Achterhoek hebben we afgesproken 
dat alle gemeenten in 2030 energieneutraal 
zijn. Dat betekent voor Oude IJsselstreek 
dat we naast zon op land en windenergie 
streven naar minimaal 20 hectare aan 
zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken. 
Op dit moment ligt er ongeveer 12 hectare 
aan zonnepanelen op grote daken van 39 
bedrijven. De panelen op particuliere daken 
rekenen we mee bij energiebesparing. 

Waarom liggen er niet meer 
zonnepanelen op grote daken?
Veel inwoners, en ook wij als gemeente, 
zien liever zonnepanelen op grote daken 
dan in het veld. Helaas zijn er meerdere 
technische en financiële hindernissen 
voor zon op dak. Ten eerste moet de 
eigenaar van het dak zonnepanelen 
willen. Daarnaast moet het dak voldoende 
draagkracht hebben en moet de stroom 
geleverd kunnen worden aan het net. Op 
sommige plekken in onze gemeente is het 
voor zonnedaken op dit moment moeilijk 
om op het net aan te sluiten. Dat betekent 
dat zonnepanelen op grote daken op deze 
plekken maar beperkt mogelijk zijn. Aan de 
financiële kant vragen verzekeraars hogere 
premies op het moment dat een pand 
zonnepanelen heeft.
Ondanks deze uitdagingen blijven we 
inzetten op zon op grote daken. De 
ervaring leert dat veel ondernemers baat 
hebben bij het advies op maat en dat 
er dan ook veel mogelijk is. Door het 
met goed advies aan te bieden, legt de 
gemeente het initiatief bij het bedrijfsleven. 

Bouw Windpark 
Den Tol van start

In maart is de bouw gestart van 
Windpark Den Tol in de omgeving van 
Netterden. Het gaat om de aanleg 
van negen windturbines. De machines 
hebben een ashoogte van 124,5 meter 
en een tiphoogte van 183 meter. Ze 
leveren jaarlijks ruim 80 GWh aan 
stroom. Daarmee wekken de turbines 
een groot deel van de 185 GWh per 
jaar op die Oude IJsselstreek nodig 
heeft om energieneutraal te worden. 

Het windpark is een lokaal initiatief van 
zes boerenfamilies uit de omgeving 
van Netterden. Zij werken samen met 
Windunie, een landelijke coöperatie 
die in heel Nederland duurzame 
energieprojecten (mee)ontwikkelt. 
Daarnaast werd er 3 miljoen euro 
gereserveerd voor obligatieleningen. 
Direct omwonenden kregen, naast 
voorrang bij het investeren, ook 
1 procent meer rente dan andere 
obligatiehouders. 

De komende maanden wordt de 
infrastructuur, zoals kabels voor de 
windturbines, aangelegd. De bouw 
van de turbines zelf gaat volgens de 
planning van start in september. Vanaf 
begin april volgend jaar leveren de 
negen windmolens stroom aan het net. 

Meer weten? Op de website van 
Windpark Den Tol vindt u gedetailleerde 
informatie over het project en de 
bouw https://www.windparkdentol.
nl/home. Voor actuele informatie over 
de bouw en verkeersmaatregelen kunt 
u Windpark Den Tol ook volgen op 
Facebook en Instagram:  
@windparkdentol

Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Vijf tips voor een energiezuinig huis:

Ook kleine aanpassingen behalen winst. Een energiecoach kan hierbij helpen

Laat een onafhankelijke adviseur bekijken wat de mogelijkheden zijn

Isolatie van de woning is vaak een goede eerste stap

Maak gebruik van ervaringsberichten. Neem een kijkje bij de buren of vrienden 
als deze al iets verder zijn.

Denk in lange termijnen en comfortwinst!

3.

4.

5.

2.

1.

Meer weten? www.agem.nl, energieloket@agem.nl of bel (0314) 820 360

https://www.windparkdentol.nl/home
https://www.windparkdentol.nl/home
http://www.agem.nl
mailto:energieloket%40agem.nl?subject=


Oude IJsselstreek wil in 
2030 een energie neutrale 
gemeente zijn. Dat betekent 
dat we in 2030 net zo veel 
schone, duurzame energie 
opwekken als we met 
zijn allen in de gemeente 
verbruiken. Dat doel 
bereiken we alleen samen 
met inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 
Onder schone bronnen 
verstaat de gemeente 
zonnepanelen, windmolens 
en biomassa maar ook 
innovatieve technologieën 
zoals waterkracht.

Gemeentelijk beleid
In 2019 heeft de 
gemeenteraad het 
gemeentelijke beleid 
vastgesteld. In dit 
‘Uitnodigingskader 
lokale duurzame energie 
opwekking’ staat waar en 
onder welke voorwaarden 
grote installaties zoals 
zonnevelden, windmolens en 
biomassacentrales mogen 

komen. De gemeenteraad 
heeft afgesproken dat we 
binnen dit beleid maximaal 
185 GWh/jaar aan stroom 
opwekken. Deze hoeveelheid 
is verdeeld over zon op dak, 
zonnevelden en windmolens. 
Om genoeg energie te 
kunnen produceren hebben 
we alle drie de vormen nodig. 

Selectie tweede ronde 
zonnevelden
Voor zonnevelden geldt dat 
de gemeente twee keer 30 
hectare wil toestaan. In het 
najaar van 2019 hebben we 
4 zonnevelden geselecteerd. 
Samen zijn ze goed voor 28 
hectare aan zonnepanelen. 
U vindt meer informatie 
over deze zonnevelden op 
www.oude-ijsselstreek.nl/
duurzame-energieprojecten 

Dit voorjaar gaan we een 
tweede keer circa 30 
hectare aan zonnevelden 
selecteren. Initiatiefnemers 
konden daarvoor tot 1 april 

plannen indienen. Er zijn 15 
plannen binnengekomen. 
Samen zijn deze plannen 
goed voor 170 hectare. 
Dus niet alle plannen krijgen 
de medewerking van de 
gemeente. We verwachten 
in juni bekend te kunnen 
maken welke zonnevelden 
we selecteren. 

Waarop selecteert de 
gemeente?
We kiezen uit alle voorstellen 
de zonnevelden die de 
meeste kwaliteit bieden. 
Samen tellen de zonnevelden 
op tot circa 30 ha. De criteria 
waarop de ingediende 
voorstellen worden 
beoordeeld zijn:

•  Ruimtelijke inpassing – Is 
het park goed ingepast 
in de omgeving en het 
landschap?

•  Natuur – Welk effect heeft 
het zonneveld op de 
natuur en biodiversiteit (ten 
opzichte van de bestaande 

situatie)?
•  Gebruik van de locatie – 

Waar wordt het perceel 
nu en in de toekomst voor 
gebruikt?

•  Participatie – 
Omwonenden moeten 
mogen meedenken bij 
de inrichting van het 
zonneveld. Daarnaast 
moet de ontwikkelaar 
omwonenden en andere 
inwoners de mogelijkheid 
bieden om financieel te 
profiteren van het park. 

Naast deze criteria worden 
de opmerkingen/bezwaren 
die zijn binnengekomen 
meegenomen in de 
afweging. 

Meer informatie? 
Op onze website vindt u 
meer informatie over het 
beleid, zonnevelden die de 
gemeente al heeft vergund 
en veel gestelde vragen. Ga 
naar www.oude-ijsselstreek.
nl/energiebeleid 

Zonnevelden in Oude IJsselstreek

http://www.oude-ijsselstreek.nl/duurzame-energieprojecten
http://www.oude-ijsselstreek.nl/duurzame-energieprojecten
http://www.oude-ijsselstreek.nl/energiebeleid
http://www.oude-ijsselstreek.nl/energiebeleid
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Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning Emmerikseweg 10 in Netterden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
vergunning willen verlenen voor de bouw van een 
woning aan de Emmerikseweg 10 in Netterden. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie-
nummer: NL.IMRO.1509.OV000070-VA01. De aanvraag 
is geregistreerd onder nummer W-2020-0487.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende omgevings-
vergunning wordt t.o.v. de ontwerpbeschikking niet 

gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 15 april 2021 
tot en met 27 mei 2021. Wanneer u de omgevings-
vergunning 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 
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 omgevingsvergunning zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning 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 voordat op dat verzoek is beslist. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

Kunstwerk afvalbak geplaatst in 
ontvangsthal gemeentehuis

Vorige week woensdag is in de ontvangsthal van het gemeentehuis een 
kunstwerk geplaatst. Het gaat om een ijzeren afvalbak die gemaakt is 
door jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Bert Kuster 
nam het kunstwerk in ontvangst.

Jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (sociale problemen, 
moeilijk opvoedbaar, autisme en 
dergelijke) maken de bakken in 
samenwerking met smid Paul Klaasen. 
Het mes snijdt aan twee kanten: er 
wordt een afvalbak geplaatst voor het 
opruimen van vuilnis én de jongeren 
krijgen kennis door het werken met 
ijzer en meer besef dat een afvalbak er 
niet voor niets is. 

Herkenbaar kenmerk
Het idee voor dergelijke afvalbakken is 
overgenomen uit Kolbermoor Duitsland, 
ook lidstad van de Ring van Europese 
IJzersteden. Daar werkt men al jaren 
aan ijzeren afvalbakken in de openbare 
en niet-openbare ruimte, met daarop 
een herkenbaar kenmerk van de plek 
waar de bak komt te staan. Bij een 
bibliotheek staat bijvoorbeeld een 
afvalbak met een boek en een wijze uil. 
Vier jongeren bedachten zelf het idee 
voor het logo van de eerste afvalbak 
in Oude IJsselstreek en gingen aan de 

slag. De eerste opdrachtgever was de 
gemeente en de bak staat nu in de hal 
van het gemeentehuis. 

Werkgroep IJzeren Ring
Paul Klaasen maakt deel uit van de 
werkgroep IJzeren Ring. Doel van 
deze werkgroep is onder meer om 
de internationale 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

Mocht u ook interesse hebben voor een 
dergelijke afvalbak, dan kunt u contact 
opnemen met Paul Klaasen via  
info@kleinprojekt.nl

Pand Rabobank Gendringen biedt 
plek voor appartementen en kantoor
Het college van gemeente Oude IJsselstreek heeft een principeakkoord 
gegeven op de herontwikkeling van het voormalige Rabobankpand in 
het centrum van Gendringen. Op de begane grond zijn vergevorderde 
plannen voor kantoorruimte en verder komen er appartementen. 

Antwoord op grote behoefte
Uit onderzoeken blijkt dat de behoefte 
aan woningen in onze gemeente 
groot is. Vooral voor jongeren en voor 
ouderen, die op zoek zijn naar levens-
loopbestendige woningen, is het lastig 
om een (betaalbare) woning te vinden. 
Dit komt mede door de grote vraag. Ook 
uit onderzoek van ontwikkelaar Tara 
Bouw uit Doetinchem, blijkt dat er veel 
vraag is naar woningen voor, wat zij 
noemen: de doelgroep 60+.

Het plan
Tara Bouw heeft een verzoek ingediend 
voor de ontwikkeling van apparte-
menten met lift, parkeervoorzieningen, 
bergingen en een kantoorvoorziening. 
De bouw van deze appartementen sluit 
aan bij de woningbouwopgave zoals 
blijkt uit het Achterhoekse Woonwensen 
en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO).
 
College positief
De gemeente kijkt zoveel mogelijk 

naar mogelijkheden om te bouwen op 
plekken die nu leegstaan of niet benut 
worden. Het oude Rabobankgebouw is 
hier een mooi voorbeeld van. Wethouder 
Ben Hiddinga: “Dit pand staat midden 
in het centrum van het dorp en heeft 
dus een belangrijke rol. Het is zonde 
dat dit soort plekken niet worden benut. 
Daarom zijn we als college ook heel blij 
dat er een goede invulling aan wordt 
gegeven. Woningen zijn hard nodig, ook 
voor deze groep.” 
Het centrum van Gendringen wordt 
op dit moment opnieuw ingericht. De 
plannen voor dit Rabobankpand passen 
mooi in het totaal plaatje. De ontwikke-
laar, kan de plannen nu verder uitwerken 
en zal deze vervolgens indienen. Er 
is al contact tussen de ontwikkelaar 
en de omwonenden, zodat zij op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Zowel de ontwikkelaar als de gemeente 
hopen snel te kunnen starten met de 
verbouwing. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 20-04-2021 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  
15-04-2021 vinden op www.oude-ijs-
selstreek.nl.  Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

Wethouder Bert Kuster (links) neemt de kunstwerk afvalbak in ontvangst van smid Paul Klaasen en 
zijn leerlingen Jasper Swaak en Sven Lammers.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40kleinprojekt.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen

Breedenbroek
•   Aaltenseweg 2, handelen in strijd met regels R.O.: 

restaureren kippenschuur, inrichten/exploiteren als 
B&B, vergunning verzonden 01-04-2021, procedure 3A

Etten
•   Beethovenlaan 2, handelen in strijd met regels R.O.: 

plaatsen pui, aanvraag ontvangen 01-04-2021, 
procedure 1

•   Warmseweg 4, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 06-04-2021, procedure 1

Gendringen
•   Vondelstraat 5, realiseren keuken-uitbouw, 

aanvraag ontvangen 05-04-2021, procedure 1

Heelweg
•   Hoge Weg 33, aanleg vijver, aanvraag ontvangen 

30-03-2021, procedure 1

Netterden
•   Emmerikseweg 20, bouw bijgebouw, vergunning 

verzonden 06-04-2021, procedure 3A

Silvolde
•   Boterweg ong., bouw 2 woningen, aanvraag 

ontvangen 30-03-2021, procedure 1
•   Jagershof 75, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 01-04-2021, procedure 1
•   Kroezendijk 2, uitbreiden kapschuur, vergunning 

verzonden 06-04-2021, procedure 3A
•   Schoolstraat 14, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 31-03-2021, procedure 1

Sinderen
•   Kasselderstraat 9, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijk bewonen stacaravan, aanvraag ontvangen 
25-03-2021, procedure 1

Terborg
•   Akkermansbeekweg 2, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 08-04-2021, procedure 1
•   Ettensestraat 27, aanleg kikkerpoel, vergunning 

verzonden 31-03-2021, procedure 3A
•   Varsseveldseweg 38, handelen in strijd met regels 

R.O.: tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag 
ontvangen 25-03-2021, procedure 1

•   Voorbroek 7, bouw kelder, aanvraag ontvangen 
02-04-2021, procedure 1

Ulft
•   Dr. Ariënsstraat 11, bouw carport, vergunning 

verzonden 06-04-2021, procedure 3A
•   Grote Beer 25, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 06-04-2021, procedure 1
•   Heuvesstraat 2, verbouw woning, vergunning 

verzonden 07-04-2021, procedure 3A
•   Ir. Sassenstraat 11A, handelen in strijd met regels 

R.O.: verbouw kantoor/woning, aanvraag ontvangen 
01-04-2021, procedure 1

•   Middelgraaf 40B, melding activiteitenbesluit: starten 
Domino’s Pizza i.c.m. besluit maatwerk geen 
vetafscheider, acceptatie verzonden 26-03-2021, 
procedure 1, 2 weken ter inzage m.i.v. 08-04-2021

Varsseveld
•   Euroweg 12, bouw bedrijfsgebouw, vergunning 

verzonden 31-03-2021, procedure 3A
•   Sperwerhof 3, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 31-03-2021, procedure 1

Varsselder
•   Hesterweg 5, verwijderen asbesthoudende platen, 

acceptatie verzonden 06-04-2021, procedure 1

Westendorp
•   Doetinchemseweg 119, verbouw bedrijfsgebouw, 

vergunning verzonden 06-04-2021, procedure 3A

Rectificatie
In de bekendmaking van 17 maart 2021 stond onder 
‘Breedenbroek’ de volgende publicatie: 
Terborgseweg 26, kappen 2 eiken (waarvan 1 
monumentale), herplant elders op het terrein van 1 
boom naar keuze bewoners, vergunning verzonden 
08-03-2021, procedure 3A
Het huisnummer was niet correct, het adres moet 
zijn Terborgseweg 28.

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Leemscherweg naast nr. 7, 
Varsseveld
Leemscherweg naast nr. 7, Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor 
de bouw van een levensloopbestendige woning en 
bijgebouw aan de Leemscherweg ten westen van 
nr. 7 in Varsseveld. De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000072-ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-0824.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 15 april 2021 tot en met 
26 mei 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl 
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de gemeente (www.
oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de locatie 
Leemscherweg naast nr. 7. In het gemeentehuis kunt 
u de omgevingsvergunning zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een afspraak 
maken via balie vergunningen.

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.

Vergunningen/meldingen

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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