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Gemeenten en Waterschap gezamenlijk 
aan de slag met de Oude IJssel 
De bestuurders van verschillende Achter-
hoekse gemeenten en het Waterschap 
Rijn en IJssel hebben besloten om samen 
de beleving rondom de Oude IJssel te 
versterken. Het afgelopen jaar hebben zij 
samen met het Ontwerp team (O-Team) 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn. Hiervoor zijn twee ontwerpbureaus 
aan de slag gegaan. De resultaten en 
conclusies zijn onlangs gepresenteerd aan 
de bestuurders. Alle gemeenten en het 
Waterschap Rijn en IJssel zijn het erover 
eens dat de rol die de mooie Oude IJssel 
speelt in onze regio versterkt kan worden. 

Ontwikkeling langs het water
Er is al langer behoefte aan een samen-
werking rondom de Oude IJssel. In 2008 
sloegen de gemeenten langs de rivier 
hun handen ineen. Dit heeft onder andere 
geleid tot de transformatie van Engbergen 
in Oude IJsselstreek, de herinrichting van 
de oude haven in Doesburg en de gebieds-
ontwikkeling Iseldoks in Doetinchem. 
Vorig jaar is het initiatief weer nieuw 
leven ingeblazen met als voortrekkers 
onze gemeente en het Waterschap. De 
opdracht was om een perspectief voor de 
Oude IJsselzone als geheel te ontwikkelen. 
Met als doelstelling het benoemen van 
de kwaliteiten en kansen van de rivier, 
het stroomgebied en haar omgeving om 

deze duurzaam verder te ontwikkelen. De 
opdracht is uitgevoerd met ondersteuning 
van het Ontwerp-team (O-team) van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Inspiratie voor verdere uitwerking
Bij deze studies zijn inspiratiebeelden 
opgesteld door Studio Nico Wissing en 
Bureau Smartland. Beide ontwerpen 
geven op verschillende gebieden de 
kansen en mogelijkheden aan op verschil-
lende thema’s. De ontwerpen geven 
een inspirerend toekomstbeeld, wat een 
startpunt is voor de verdere uitwerking.
Na de presentatie van de ontwerpen en 
de conclusies van het O-Team hebben de 
bestuurders besloten om verder te gaan 
met vier thema’s:
• Recreatie & Toerisme
•  Klimaatontwikkeling & klimaatadaptatie
•  Natuur & landschap; natuurontwikkeling
• Vaarwegbeheer

Vervolgproces
Er ligt een goede basis voor een verdere 
samenwerking en voor het maken 
van concrete plannen. Wethouder Ben 
Hiddinga: “Het is goed dat we vier thema’s 
hebben benoemd en focus aanbrengen. 
Met deze inspiratiebeelden krijgen we een 
blik in de toekomst, waar we vanaf nu 
mee aan de slag kunnen. Het is een mooie 
samenwerking waarbij we elkaar nodig 

hebben om de beleving rondom de Oude 
IJssel te versterken.” 

De ontwikkelingen in Oude IJsselstreek
Onderdeel van de Oude IJsselzone is 
natuurlijke gemeente Oude IJsselstreek. 
Binnenkort wordt aan de raad van onze 
gemeente een stappenplan voorgesteld, 
waarmee we verdere lokale uitwerking van 
de schetsen gaan maken voor de Oude 
IJsselzone. De regionale visie dient als 
inspiratie voor de lokale uitwerking van 
ons toekomstbeeld. Er is een overzicht 
van plekken langs de Oude IJssel waar 
al initiatieven lopen en er zijn plekken 
waar we aanvullende kansen zien voor 
ontwikkeling op de bovenstaande vier 
thema’s. De Oude IJsselstreek heeft naast 
de vier thema’s tevens het thema wonen 
toegevoegd als aandachtspunt. Het plan 
is, om in mei te starten met gesprekken 
met partijen die betrokken zijn. Daarna 
zullen in juni inwoners de kans krijgen 
om mee te denken tijdens inwonersbij-
eenkomsten. Al deze resultaten, worden 
samen met verschillende onderzoeken 
verwerkt in een kaartbeeld, met eerste 
ideeën en uitgangspunten voor de verder 
te ontwikkelen projecten. Die worden in 
september besproken met de raad en 
teruggekoppeld aan de inwoners. 

Verschillende Achterhoekse 
gemeenten en het Waterschap Rijn 

en IJssel zijn het erover eens dat de 
rol die de mooie Oude IJssel speelt 

in onze regio versterkt kan worden.▶

Nieuwe coronahulplijn voor jongvolwassenen
Op woensdag 7 april is een nieuwe 
coronahulplijn voor jongvolwas-
senen van start gegaan. De ‘Alles Oké? 

Supportlijn’ is een initiatief van de Kinder-
telefoon en wordt bemand door bijna 
honderd vrijwilligers die gespecialiseerd 
zijn in praten over geestelijke klachten. 
Bellers van 18 tot en met 24 jaar kunnen 
anoniem met het nummer (0800) 0450 
bellen of chatten via allesoke.nl. Bellen 
naar de lijn is gratis.

Jongeren maken vaker dan veel andere 
leeftijdsgroepen melding van mentale 
problemen als gevolg van de coronapan-
demie en de lockdown. Het aantal adoles-
centen met psychische problemen steeg 
volgens het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) van een kwart naar een derde. 

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

https://www.allesoke.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl
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Doe nú mee met de collectieve 
inkoop van zonnepanelen

Woningeigenaren die investeren in 
zonnepanelen dragen dus een steentje 
bij aan een beter klimaat. Daarnaast 
zijn zonnepanelen een rendabele 
investering waarmee de bewoners op 
termijn veel geld kunnen besparen. De 
investering is tegenwoordig al binnen 
5 tot 7 jaar terugverdiend. Agem Ener-

gieloket haakt hierop aan met een 
collectieve inkoopactie voor particu-
liere woningbezitters onder de noemer 
Achterhoekse Zonactie. Deelnemen 
aan Achterhoekse Zonactie kan tot  
1 juni 2021. Meer informatie over deze 
campagne is te vinden op  
www.agem.nl/zonactie.

Op dinsdag 27 april, Koningsdag, zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Op woensdag 28 april zijn we vanaf 08.30 uur, uitsluitend op afspraak, 
weer geopend. We wensen u een fijne Koningsdag!

Aandacht  
voor elkaar
Een aantal weken geleden reikte 
ik het eerste ‘coronabloemetje’ 
uit. Hier zijn we als gemeente mee 
gestart om mensen te verrassen 
die iets extra’s doen voor een ander. 
Iets dat zeker in deze coronatijd 
hard nodig is, maar niet altijd 
vanzelfsprekend. Het bloemetje 
is een opsteker voor een inwoner. 
Deze inwoner kan het bloemetje 
dan weer doorgeven aan een 
volgende uitblinker. 

Inmiddels is het bloemetje een 
aantal keren doorgeven. Vorige 
week ontving bijvoorbeeld Viktoria 
Basina het bloemetje voor het vrij-
willigerswerk als buurtbemiddelaar 
dat zij al 10 jaar doet. “Het is heel 
fijn werk omdat je er mensen blij 
mee kan maken en een goed gevoel 
kan geven”, zo geeft zij zelf aan.
We merken dat deze bedankjes 
erg gewaardeerd worden. De 
ontvangers zijn echt verrast. 
Ik merk ook dat ze het vaak 
helemaal niet nodig vinden om in 
het zonnetje gezet te worden. Zij 
vinden het heel vanzelfsprekend 
dat ze klaar staan voor een ander. 
Dat typeert deze mensen ook vaak. 

Maar juist omdat het niet vanzelf-
sprekend is, gaan we er mee door 
de komende tijd. En wat het extra 
leuk maakt is dat de inwoner die 
het bloemetje ontvangt zelf weer 
iemand kan nomineren die ook een 
bloemetje verdient. Zo zorgen we 
voor een ‘doorgeefeffect’.

De coronacrisis is voor veel mensen 
een moeilijke periode. Het raakt 
iedereen. In het werk, de vrije tijd 
en in het contact met familie en 
vrienden. We zien in onze gemeente 
veel mooie initiatieven van inwoners 
die zich juist in deze coronatijd 
inzetten voor anderen. Het is 
altijd fijn om iemand even extra te 
waarderen. Dat hoeft natuurlijk niet 
persé met een bloemetje. Een groet, 
een lieve kaart door de brievenbus, 
of gewoon even vragen hoe het 
met iemand gaat. Dat kan ook. 
We hebben elkaar nodig. Met wat 
aandacht voor elkaar, komen we er 
samen door. 

▲ Wethouder Overduin

Openbare bekendmakingen
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden Oversluis  
13 & 15 in Ulft  
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 woning en bijgebouw aan 
de Oversluis 15 in Ulft. Deze ontwikkeling vloeit 
voort uit het ontsplitsen van de woning gelegen 
aan de Oversluis 13 & 15 in Ulft. De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identificatienummer: 
NL.IMRO.1509.OV000073-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2020-1123.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 22 april 2021 tot en met 
2 juni 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 Oversluis 13 & 15 in Ulft. In het gemeen-
tehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in 
elektronische vorm als op papier bekijken. De elek-
tronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Ontwerpbesluit Hogere Waarden 
Om de bouw van de nieuwe woning mogelijk te 
maken dient tevens een hogere toelaatbare geluid-
belasting te worden vastgesteld. Uit onderzoek 
blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de 

gevels wordt overschreden. Door het geluid van 
het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel 
van het gebouw maximaal 54 dB (na wettelijke 
aftrek). Het ontwerpbesluit hogere waarde 
ingevolge de Wet geluidhinder ligt gelijktijdig met 
de ontwerpbeschikking ter inzage.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzage-
legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een 
zienswijze over de ontwerpbeschikking en/of het 
ontwerpbesluit hogere waarde 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.

http://www.agem.nl/zonactie
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


|  3

Vestiging voorkeursrecht gronden 
plangebied ‘Varsseveld-Noord’
Voorstel Burgemeester en wethouders 
art. 6 Wvg plangebied ‘Varsse-
veld-Noord’, gemeente Oude IJssel-
streek 

Burgemeester en wethouders van 
Oude IJsselstreek maken bekend 
dat zij ingevolge artikel 6 Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) in hun 
vergadering van 13 april 2021 hebben 
besloten tot voorlopige aanwijzing en 
de raad van de gemeente Oude IJssel-
streek voor te stellen om op basis van 
artikel 5 Wvg gronden aan te wijzen 
waarop de artikelen 10 tot en met  
15, 24 en 26 Wvg van toepassing 
zijn, dit besluit te publiceren en ook 
overigens te handelen conform de 
Wvg. 

Het gaat hierbij om gronden gelegen 
in het plangebied ‘Varsseveld-Noord’, 
dat globaal begrensd wordt door 
de N330, N18, N318 Eikenlaan en 
Hiddinkdijk. Deze gronden zijn nader 
aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale tekening met 
daarbij behorende lijst van percelen 
met aanduidingen, een en ander 
naar de stand van de openbare 
registers van het kadaster per 29 
maart 2021, en het bij het besluit 
behorende ontwerp-raadsvoor-
stel en ontwerp-raadsbesluit. Deze 
stukken liggen ter inzage bij de 
publieksbalie op het gemeentehuis in 
Gendringen, Staringstraat 25, gezien 
de Covid19-maatregelen uitsluitend 
op afspraak, te maken onder telefoon-
nummer (0315) 292 292 met de heer 
R. Gruson.

De aanwijzing in het kader van de 
Wvg, welke in werking treedt de dag 
na de publicatie in de Staatscou-
rant van 21 april 2021, houdt in het 
kort in dat eigenaren bij een door 
hunzelf voorgenomen vervreemding 
(= verkoop) van hun eigendom de 

gemeente dit eigendom te koop dienen 
aan te bieden.

Tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders kan door belangheb-
benden vanaf 22 april 2021 gedurende 
zes weken bezwaar worden gemaakt. 
Een bezwaarschrift kan worden gericht 
aan burgemeester en wethouders van 
Oude IJsselstreek, postbus 42, 7080 
AA Gendringen. 
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en ten minste bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van bezwaar. 
Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan op grond van 
artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Gelderland verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen, indien deze 
van mening is dat onverwijlde spoed 
(gelet op de belangen) dat vereist. Het 
verzoekschrift kan worden gericht 
aan de rechtbank Gelderland, Sector 
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare 
voorzieningenrechter, postbus 9008, 
7200 GJ  Zutphen,  
bestuursrecht.vv.gld@rechtspraak.nl.

In het kader van een zorgvuldige voor-
bereiding van het door de raad van de 
gemeente Oude IJsselstreek te nemen 
besluit, zoals verwoord in het ter 
inzage liggende ontwerp-raadsvoor-
stel en ontwerp-raadsbesluit, kunnen 
belanghebbenden tot en met 7 mei 
2021 schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen indienen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de raad 
van de gemeente Oude IJsselstreek, 
postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor 
het mondeling naar voren brengen van 
zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de heer R. Gruson onder telefoon-
nummer (0315) 292 292.

Wijziging huisvuilinzameling Koningsdag
Op dinsdag 27 april (Koningsdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. 
Hieronder ziet u de vervangende 
inzameldata.

Koningsdag
•  De restinzameling van dinsdag  

27 april wordt verschoven naar 
zaterdag 24 april.

•  De papierinzameling van dinsdag 
27 april wordt verschoven naar 
maandag 26 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 
dan telefonisch contact op met de 
gemeente via (0315) 292 292.

Vestiging voorkeursrecht gronden 
plangebied ‘Varsseveld-West’
Voorstel Burgemeester en wethouders 
art. 6 Wvg plangebied ‘Varsseveld-West’, 
gemeente Oude IJsselstreek.

Burgemeester en wethouders van 
Oude IJsselstreek maken bekend 
dat zij ingevolge artikel 6 Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) in hun 
vergadering van 13 april 2021 hebben 
besloten tot voorlopige aanwijzing en 
de raad van de gemeente Oude IJssel-
streek voor te stellen om op basis van 
artikel 5 Wvg gronden aan te wijzen 
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 
24 en 26 Wvg van toepassing zijn, dit 
besluit te publiceren en ook overigens 
te handelen conform de Wvg. 

Het gaat hierbij om gronden gelegen in 
het plangebied ‘Varsseveld-West’, dat 
globaal begrensd wordt door de N18, 
A18, Doetinchemseweg, Buulsdijk, 
Rusthuisweg en Het Haam. Deze 
gronden zijn nader aangegeven op de 
bij het besluit behorende kadastrale 
tekening met daarbij behorende lijst 
van percelen met aanduidingen, 
een en ander naar de stand van de 
openbare registers van het kadaster 
per 29 maart 2021, en het bij het 
besluit behorende ontwerp-raads-
voorstel en ontwerp-raadsbesluit. 
Deze stukken liggen ter inzage bij de 
publieksbalie op het gemeentehuis in 
Gendringen, Staringstraat 25, gezien 
de Covid19-maatregelen uitsluitend 
op afspraak, te maken onder telefoon-
nummer (0315) 292 292 met de heer 
R. Gruson.

De aanwijzing in het kader van de 
Wvg, welke in werking treedt de dag 
na de publicatie in de Staatscou-
rant van 21 april 2021, houdt in het 
kort in dat eigenaren bij een door 
hunzelf voorgenomen vervreemding 
(= verkoop) van hun eigendom de 
gemeente dit eigendom te koop dienen 
aan te bieden.

Tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders kan door belangheb-
benden vanaf 22 april 2021 gedurende 
zes weken bezwaar worden gemaakt. 
Een bezwaarschrift kan worden gericht 
aan burgemeester en wethouders van 
Oude IJsselstreek, postbus 42, 7080 
AA Gendringen. 
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en ten minste bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van bezwaar. 
Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan op grond van 
artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Gelderland verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen, indien deze 
van mening is dat onverwijlde spoed 
(gelet op de belangen) dat vereist. Het 
verzoekschrift kan worden gericht 
aan de rechtbank Gelderland, Sector 
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare 
voorzieningenrechter, postbus 9008, 
7200 GJ  Zutphen,  
bestuursrecht.vv.gld@rechtspraak.nl.

In het kader van een zorgvuldige voor-
bereiding van het door de raad van de 
gemeente Oude IJsselstreek te nemen 
besluit, zoals verwoord in het ter 
inzage liggende ontwerp-raadsvoor-
stel en ontwerp-raadsbesluit, kunnen 
belanghebbenden tot en met 7 mei 
2021 schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen indienen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de raad 
van de gemeente Oude IJsselstreek, 
postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor 
het mondeling naar voren brengen van 
zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de heer R. Gruson onder telefoon-
nummer (0315) 292 292.

Openbare bekendmakingen

mailto:bestuursrecht.vv.gld%40rechtspraak.nl?subject=
https://mijnafvalwijzer.nl
mailto:bestuursrecht.vv.gld%40rechtspraak.nl?subject=


Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadszaken
Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Meer weten? Neem dan contact op met de griffie of kijk op https://raad.oude-ijsselstreek.nl

https://raad.oude-ijsselstreek.nl


 Hier sta ik voor
Vanuit mijn achtergrond ligt mijn hart bij 
het midden- en kleinbedrijf. Zij zijn de 
aanjagers van de locale economie, ze 
zorgen voor banen en ondersteunen veelal 
de lokale sport-, kunst- en cultuursector. 
Door de coronauitbraak hebben veel van 
deze ondernemers het ongelooflijk zwaar en 
verdienen zij  steun om te kunnen overleven. 
We zien aan gemeenten om ons heen dat zij, 
naast de regelingen vanuit de rijksoverheid, 
zelf regelingen opzetten om getroffen 
ondernemers te ondersteunen. De VVD pleit 
er voor om dit ook in onze gemeente mogelijk 
te maken. 

Jos Sluiter
Raadslid VVD

“Aandacht voor het midden- 
en kleinbedrijf, juist nu! “

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

 “ Een eigen huis, een plek 
onder de zon!”

Het woningtekort is een probleem door het hele land. 
Ook in onze Achterhoek en in onze gemeente ligt er 
een grote behoefte aan meer woningen. Betaalbaar 
voor starters maar ook passend voor senioren. 
Kortom; wat bouwen betreft moeten we aan de bak!

Bouwplannen kunnen ingrijpen in de huidige 
woonomgeving van onze inwoners en soms ten koste 
gaan van ons openbaar groen. Juist daarom is het bij 
het bouwen van nieuwe woningen belangrijk om dit 
zo transparant mogelijk te doen. Het is belangrijk om 
iedereen op tijd mee te nemen als er plannen liggen, 
en om naar onze inwoners te luisteren.

Meepraten en meedenken in woningbouw
Zowel participatiebeleid als woningbouw zijn 
op dit moment belangrijke punten binnen onze 
gemeenteraad. Participatie, actief laten deelnemen in 
besluitvormingsfase van inwoners zal voor iedereen 
binnen de gemeente vanzelfsprekend moeten zijn. 
Dan voorkomen we nog niet dat iedereen tevreden zal 
zijn, maar we zorgen in ieder geval dat iedereen wordt 
gehoord!

Zo helpen we iedereen die het nodig heeft om vrij te 
wonen waar hij/zij wil.

Ine Woudstra
Fractievoorzitter D66

 “ Wij laten zien dat het kan, 
3000 woningen!!”

Van raadsleden mag je ook verwachten dat ze ook 
initiatief tonen, perspectief bieden en laten zien dat 
het kan en hoe moet. Daarom hebben we als PvdA 
de handen uit de mouwen gestoken en onze energie 
ingezet om de woningbouw vlot te trekken.

Daarvoor zijn inbreiding (binnen de kern), herstructurering 
(onder andere voormalige schoollocaties) en nieuwe 
uitleglocaties (buitengebied) gewenst en nodig. Als 
PvdA hebben we gezocht naar de bouwmogelijkheden 
in de gemeente. We zien ruimte voor zo’n 3000 extra 
woningbouwmogelijkheden. Inmiddels is ons plan 
aangeboden aan het college van B&W en alle fracties 
in de gemeenteraad. Daarnaast gaan we in gesprek 
met alle kernen en bewoners.  De eerste afspraken zijn 
gepland.

Woonontwikkelperspectief 
Met dit wooninitiatief levert de PvdA een bijdrage aan de 
noodzakelijke wens om te komen tot flink meer woningen 
en het verhogen van de woningbouwproductie. In de nota 
laten we zien waar concreet gebouwd kan worden. Het 
is een levend document, een ‘woonontwikkelperspectief’ 
dat bijdraagt aan de vitaliteit van de afzonderlijke dorpen 
en de gemeente als geheel. 

Nieuwsgierig geworden?: https://oudeijsselstreek.pvda.nl 

John Haverdil
Raadslid PvdA

 “ Samen bouwen aan onze 
leefomgeving”

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ 
is de slogan van de overheid. Maar soms is die 
gezamenlijkheid ver te zoeken. Wellicht omdat de 
regels niet altijd even begrijpelijk zijn en omdat echt 
duidelijke communicatie met de inwoners soms 
ontbreekt.

Ook in onze gemeente zijn er thema’s die ons allen 
aangaan en waarin we het beste samen kunnen 
optrekken, zoals woningbouw en de inrichting van 
onze omgeving. Maar gemakkelijk is dat niet. Want 
hoe kun je aan de ene kant willen luisteren naar de 
inwoners, terwijl je je tegelijkertijd ook aan landelijke of 
regionale afspraken moet houden? 

Hoe dan?
Het begint door in een vroeg stadium met elkaar in 
gesprek gaan. Daarom is het belangrijk dat we met 
elkaar in contact komen en blijven. Zo kunnen wij 
horen wat er als inwoner in u omgaat, welke ideeën 
u met de buurt heeft of welke plannen er in een dorp 
leven. 

Want alleen samen creëren we draagvlak en bouwen 
we aan de leefbaarheid in onze omgeving!

Joris ten Have
Fractieassistent CDA

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, PvdA en VVD aan het woord.

https://oudeijsselstreek.pvda.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Kampstraat 11, melding Activiteitenbesluit: 

uitbreiden bedrijf d.m.v. het bouwen van drie nieuwe 
bedrijfshallen, acceptatie verzonden 14-04-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 22-04-2021

 
GENDRINGEN
•  Gentiaan 5, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 13-04-2021, procedure 3A
•  Jan Ligthartstraat 1, realiseren uitbouw, vergunning 

verzonden 15-04-2021, procedure 3A

HEELWEG
•  Hoge Weg 33, aanleggen mini-zonneveldje, 

vergunning verzonden 09-04-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Heisestraat 12, kappen 2 berken, herplant van 

1 paardenkastanje op de locatie, vergunning 
verzonden 12-04-2021, procedure 3A

•  Nieuweweg 10, handelen in strijd met regels R.O.: 
realiseren twee tijdelijke recreatieve verblijven, 
vergunning verzonden 13-04-2021, procedure 3A

•  Pastoor Mölderstraat 2, realiseren opstelpunt in 
de kerktoren, vergunning verzonden 13-04-2021, 
procedure 3A

NETTERDEN
•  Emmerikseweg 10, bouw woning, vergunning 

verzonden 13-04-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Koninksweg 1, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 14-04-2021, procedure 1
•  Patrijsplein 16, vervangen kozijn, aanvraag 

ontvangen 13-04-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Nibbelinklaan 1, verbouw woonboerderij, 

vergunning verzonden 13-04-2021, procedure 3A

ULFT
•  Dr. Ariënsstraat 42, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 13-04-2021, procedure 3A
•  Bongersstraat 30, splitsen woning, aanvraag 

ontvangen 13-04-2021, procedure 1

•  Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 
tijdelijke uitbreiding terras, aanvraag ontvangen 
09-04-2021, procedure 1

•  Orion 1, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen 
13-04-2021, procedure 1

•  Singel 37, uitbouw achterzijde woning, vergunning 
verzonden 15-04-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Eikenlaan 13, bouw kapschuur, aanvraag ontvangen 

08-04-2021, procedure 1
•  van Pallandtstraat 4, het uitoefenen en exploiteren 

van een horecabedrijf (kantine), vergunning 
verzonden 08-04-2021, procedure 3B

VARSSELDER
•  Oranjestraat 30, handelen in strijd met regels 

R.O.: bouw 2 bijgebouwen, vergunning verzonden 
15-04-2021, procedure 3A

WESTENDORP
•  Doetinchemseweg 189, kappen 1 esdoorn, herplant 

van 1 beuk op de locatie, vergunning verzonden 
12-04-2021, procedure 3A

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.




