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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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Hoe zit het met jouw 
verkeerskennis?  
Als inwoner van de gemeente Oude 
IJsselstreek ben je elke dag verkeers-
deelnemer. Je rijdt de vertrouwde route 
naar het werk of brengt de kinderen op 
de fiets naar school. Je kent de lokale 
verkeerssituaties en weet waar je extra 
op moet letten. Toch krijgt Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) meldingen van inwoners 
over onveilige situaties. Bijna altijd hebben 
deze meldingen te maken met te snel 
rijden. Soms lijken we de regels niet (meer) 
helemaal te kennen. Dan denken we het wel 
te weten, maar klopt het ook? In opdracht 
van het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid (ROV) Oost-Nederland is nu een 
verkeersquiz voor onze gemeente gemaakt. 

Theo Rutgers van de lokale VVN afdeling: 
“We zorgen jaarlijks voor cursussen en 
voorlichting op het gebied van verkeersvei-
ligheid. Het is een aanrader om je kennis 
over verkeer in je eigen woonomgeving af 
en toe op te frissen.”
Wethouder Ria Ankersmit: “Mijn dochter 
heeft recentelijk haar rijbewijs gehaald 
en daarvoor haar theorie-examen. Het 
was leuk om mee te kijken; om mijn eigen 
kennis weer eens te testen. En dan besef 
je dat regels veranderen en dat soms ook 
kennis slijt. Ik ben inmiddels weer op de 
hoogte, maar hoe zit dat bij jou?” 

Want hoe hard mag je bijvoorbeeld rijden 
op de Industrieweg in Terborg? Test je 

kennis met de verkeersquiz!  De komende 
vijf weken, plaatsen we elke week drie 
vragen in het Gemeentenieuws. De eerste 
vindt je op pagina 3. Kun je niet wachten 
en wil je gelijk de hele test doen: ga via de 
QR code (bovenaan, naast de foto) naar: 
https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is dé verkeers-
veiligheidsorganisatie van Nederland. 
Maatschappelijk betrokken en weet wat 
er leeft op straat. Onze missie: iedereen 
veilig over straat. Veilig Verkeer 
Nederland activeert en faciliteert zoveel 
mogelijk mensen en organisaties 
om daar een bijdrage aan te leveren. 
Meedoen is makkelijk! 

ROV Oost-Nederland
Het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid (ROV) Oost-Nederland is in 
Gelderland en Overijssel de partner voor 
verkeersveiligheid. Met hun kennis van 
verkeersveiligheid en van het gebied 
brengen ze de juiste partners bij elkaar 
en initiëren ze projecten. Zij richt zich 
daarbij op gedragsbeïnvloeding van de 
weggebruikers. Hun ambitie? Iedereen 
elke dag weer veilig thuis! Het ROV 
Oost-Nederland is een initiatief van de 
provincies Overijssel en Gelderland.

Wethouder Ria Ankersmit en  
Theo Rutgers van  

Veilig Verkeer Nederland ▶

Gewijzigde openingstijden
Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), 
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en 
op vrijdag 14 mei zijn het gemeentehuis 
en de gemeentewerf gesloten.  

Op maandag 17 mei zijn we vanaf 08.30 
uur weer geopend. We werken uitsluitend 
op afspraak.

Wijziging  
huisvuil- 
inzameling  
Hemelvaartsdag   
Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. 
Hieronder ziet u de vervangende 
inzameldata. 

•  De PMD-inzameling van donderdag  
13 mei wordt verschoven naar 
zaterdag 15 mei.

•  De papierinzameling van donderdag  
13 mei wordt verschoven naar 
woensdag 12 mei.

De wijzigingen in de huisvuilinzameling 
staan ook vermeld in de afvalkalender. 
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 gebruike-
lijke inzameltijdstip. Daarom is het van 
belang dat de containers 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.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://oude-ijsselstreek.nl
https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl
http://mijnafvalwijzer.nl
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‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd…’
Op maandagochtend 26 april reikte burgemeester Otwin van Dijk, namens Zijne Majesteit de Koning, vier lintjes uit aan inwoners van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Hij deed dit, in verband met de geldende coronamaatregelen, tijdens vier afzonderlijke sessies. Sessies waarbij, naast de gedecoreerde, 
slechts enkele mensen aanwezig konden zijn.  

Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Ze worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’.

Jan Fischer (78 jaar) 
uit Ulft 

Sinds 1953 is Jan Fischer als 
vrijwilliger de kartrekker en het 
boegbeeld van voetbalvereniging 
Ulftse Boys. Van 1994 tot en met 
2004 was hij bestuurslid, waarvan 
1 bestuursperiode ook voorzitter. 
Hij is een van de drijvende krachten 
van de vereniging en maakt vanaf 
zijn bestuursperiode ook deel uit 
van de horeca-commissie. In die 
hoedanigheid was hij intensief 
betrokken bij veel activiteiten en 
festiviteiten. Nog steeds is hij 
actief, nu als magazijnbeheerder en 
inkoper. Ook vervult hij nog steeds 
kantinediensten in het weekend. 
Daarnaast heeft hij zich sinds de 
oprichting in 1985 ingezet voor 
Stichting Iseldonk. Als lid van de 
pronkzittingcommissie was hij 
meer dan 33 jaar betrokken bij de 
organisatie van de pronkzittingen. 
Hij is de man met de ideeën én 
actief bij de praktische uitvoering. 
In 1980 werd hij verkozen tot 
stadsprins. Sinds die tijd is Jan ook 
actief lid en notulist van het sena-
torenconvent.
Ook is hij al 41 jaar actief in de 
buurt- en carnavalsvereniging 
‘De Zoadzakkenstraat’: is medeo-
prichter, helpt bij het bouwen aan 
de praalwagens, gaat rond met 
loten voor de Grote Clubactie, 
treedt op als buutreedner en praat 
de jubileumavonden aan elkaar. 
Verder zet Jan zich in op het 
Almende College Wesenthorst en 
ondersteunt wekelijks de leerlingen 
van het primair onderwijs bij de 
technieklessen. 

Theo Teitink (73 jaar)  
uit Gendringen

Al ruim 50 jaar is Theo Teitink 
actief voor schutterij De Eendracht 
uit Ulft. Diverse malen had hij 
zitting in en was tot voor kort ook 
voorzitter van de concourscom-
missie. Deze commissie is verant-
woordelijk voor het 10-jaarlijks 
concours, dat wordt georganiseerd 
om een jubileumjaar te vieren. Nu 
is hij lid van de jubileumcommissie, 
die de receptie voor de viering van 
het 100-jarig bestaan organiseert. 
Helaas liep alles anders vanwege 
corona.
Sinds 2010 heeft Theo ook zitting 
in het bestuur van Stichting 
Gendringen Leefbaar (voorheen 
Stichting Dorpsbelangen 
Gendringen en Omstreken). Tot 
november 2019 als voorzitter, 
daarna als bestuurslid. Stichting 
Gendringen Leefbaar behartigt de 
belangen van alle inwoners van 
Gendringen en de omliggende 
buurtschappen en is onder meer 
betrokken geweest bij de ontwik-
keling van het nieuwe centrum van 
Gendringen. 
Van 2010 tot 2016 Zat Theo ook 
in het bestuur van de Stichting 
Wielerpromotion Gendringen.
Daarnaast was hij vicevoorzitter 
van de Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen (OVGG) van 
2010 tot 2019. Vanuit de OVGG 
was hij actief bij de organisatie 
van diverse herdenkingen en 
zette zich in voor het behoud van 
monumentale panden van de DRU 
in Ulft.

Theo Hendriksen (69 jaar)  
uit Etten

Gedurende 16 jaar was Theo 
bestuurslid van schutterij De 
Eendracht, waarvan 6 jaren als 
secretaris. De afgelopen 30 jaren 
is hij diverse keren lid geweest 
van de concourscommissie. Deze 
commissie organiseert elke 10 jaar 
een groot schuttersconcours ter ere 
van het jubileumjaar. 
Theo is ook één van de drijvende 
krachten binnen de bouwcommissie 
die bezig is met het realiseren van 
het nieuwe clubgebouw. Momenteel 
is hij nog actief als vrijwilliger 
voor de schutterij en is lid van de 
Gilderaad.
Daarnaast ondersteunt hij al meer 
dan 20 jaar de Moeder Teresa 
Stichting: financieel, maar ook door 
actief mee te helpen. Zo is hij de 
initiator van de bouw van een aantal 
woningen voor de arme gezinnen in 
Roemenië.
Sinds 2004 is Theo betrokken bij 
het Iseldonkse carnaval. Zijn orga-
nisatorisch vermogen is van grote 
waarde voor deze carnavalsvereni-
ging. Zo stelt hij zijn bedrijf open 
als oefenruimte voor de dansgarde 
en voor het bouwen van de wagens 
voor de optocht. Ook is hij secretaris 
van de Senaat van de Stichting 
Iseldonk (raad van oud-prinsen).
In 2018 kocht de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendringen 
een deel van een historisch pand 
- het zogenoemde schooltje - van 
het Ketelhuis op het terrein van het 
DRU industriepark. Theo bedacht en 
bouwde een systeem waardoor dit 
rijksmonument kon worden gebruikt 
als multifunctionele tentoonstel-
lingsruimte. 

Leo Rijntjes (64 jaar)  
uit Ulft 

Sinds 1988 is Leo Rijntjes actief 
als vrijwilliger voor schutterij 
De Eendracht uit Ulft en diverse 
ponyverenigingen. Zijn betrokken-
heid voor de schutterij is erg groot. 
Hij is al dertig jaar vrijwilliger bij 
diverse evenementen die door de 
schutterij worden georganiseerd. 
Zo maakt hij deel uit van de bevei-
ligingsdienst die jaarlijks zorgt voor 
veilige kermisdagen. En elke tien 
jaar heeft hij zitting in de concours-
commissie. Deze commissie 
zorgt voor de organisatie van het 
concours.
Zijn liefde voor paarden uit zich 
in de vele activiteiten die hij 
uitvoert voor ponyclubs. In de 
jaren ‘80/’90 was hij onder andere 
penningmeester van de Shetland 
Pony Fokvereniging. Verder was 
hij verantwoordelijk voor het 
opbouwen van het keuringsterrein. 
Nadat hij stopte als bestuurslid, 
bleef hij actief als vrijwilliger voor 
deze vereniging. 
Veertien jaren zat Leo in het 
bestuur als penningmeester van 
de Bond van Shetland Pony Heng-
stenhouders. Hij heeft de bond 
altijd goed vertegenwoordigd en 
gezorgd dat zaken uitstekend voor 
elkaar waren. Sinds 1995 is hij 
penningmeester bij de Landelijke 
Rijvereniging Ponyclub Scholtenhof 
Etten en omstreken en wist de club 
ook door dalen te loodsen. 
Leo is een zeer actief vrijwilliger 
voor deze ponyclub. Hij organiseert 
wedstrijden, begeleidt amazones 
en ruiters tijdens wedstrijden 
en voert het onderhoud aan de 
manege uit.

Burgemeester Otwin van Dijk en zijn vrouw Karin 
met gedecoreerde Jan Fischer, zijn vrouw Rieky, 

zijn jarige dochter Wendy en zoon Martijn.

Theo Teitink krijgt zijn lintje opgespeld door 
dochter Marieke en kleindochter Linde. 

Burgemeester Otwin van Dijk en zijn vrouw 
Karin met gedecoreerde Theo Hendriksen en 

echtgenote Els. 

Leo Rijntjes krijgt zijn Koninklijke onderschei-
ding opgespeld door zijn echtgenote Anja. 
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VEILIGVERKEERSQUIZ

VRAAG 1

Je rijdt vlak bij IKC de Meeander school in Varsseveld.  
Hoe hard mag je hier rijden?
  Ik mag hier maximaal 30 km/u rijden.
  Ik mag hier 30 km/u rijden, maar pas mijn snelheid aan als er kinderen 

buiten zijn.
  Ik mag hier maximaal 50 km/u rijden en let extra goed op.

VRAAG 2

Je rijdt op de Industrieweg vanaf St. Antonia zorgcentrum in Terborg 
richting NS station Terborg. Hoe ga je hier om met voorrang op de kruising 
met de Doetinchemseweg?
  Je mag bij de kruising 50 km/u dus je mag hier vlot de kruising opdraaien.
  Je nadert voorzichtig en geeft eerst voorrang aan de fietsers van links en rechts.
  Je hoeft alleen voorrang te geven aan automobilisten op deze kruising.

VRAAG 3

Je rijdt op de doorgaande weg van Gendringen richting Gaanderen en je wilt 
linksaf richting Etten. Waar moet je op letten?
  Voldoende snelheid houden om een kop staart botsing op deze 30 km/u 

weg te voorkomen.
  Alvast langzaam vaart minderen, zodat er voldoende tijd is om te remmen 

voor de fietsers uit twee richtingen op het fietspad.
  Ruim op tijd richting aangeven en doorrijden bij het afslaan. Fietsers op het 

fietspad hebben hier geen voorrang.

De antwoorden vindt u op één van de volgende pagina’s.

Verenigingen gezocht voor  
‘Kies je Unieke Sport!’ 2021 
Sportstimuleringsproject voor mensen 
met een beperking 

De derde editie van ‘Kies je Unieke Sport’ komt eraan! Ook dit jaar biedt 
Achterhoek in Beweging, in samenwerking met de buurtsportcoaches 
en de zorginstellingen weer zo veel mogelijk sportcursussen aan voor 
mensen met een beperking. Tijdens de eerste editie in 2019 deden 50 
sportaanbieders mee, vorig jaar maar liefst 75. Daar zijn we heel trots 
op! Ook dit jaar zoeken we sportaanbieders die één of meerdere sport-
cursussen aan willen bieden. Want met elkaar willen we meer mensen 
met een beperking in onze regio aan het bewegen krijgen! 

Wethouder Bert Kuster: “Sporten is 
belangrijk. Welke leeftijd, achtergrond, 
kwaliteiten of beperkingen je ook 
hebt; met sport zorgen we er samen 
voor dat iedereen erbij hoort en mee 
kan doen in onze samenleving.” 
Door corona heeft de sport veelal 
stilgelegen, dat maakt sport en 
bewegen belangrijker dan ooit tevoren! 
Achterhoek in Beweging wi zich 
inzetten voor sport voor Achterhoe-
kers met een beperking. Om hen op 
een laagdrempelige manier kennis te 
laten maken met al het sportaanbod 
dat onze regio rijk is, wordt ook in 
2021 wederom het sportstimule-
ringsproject ‘Kies je Unieke Sport’ 
georganiseerd. Sportaanbieders in de 
Achterhoek kunnen zich tot 31 mei 
2021 aanmelden via  
www.achterhoekinbeweging.nl.

Sportstimuleringsproject ‘Kies je 
Unieke Sport’
‘Kies je Unieke Sport’ is een 
sportcursus van 3 proeftrainingen 
voor mensen met een beperking, 
georganiseerd door sportaanbieders 
in de Achterhoek. Naast de kans om 
de deelnemers gratis kennis te laten 
maken met de verschillende sport-
aanbieders en het sportaanbod, is 
‘Kies je Unieke Sport’ ook bedoeld om 
de sportparticipatie te verhogen en te 
stimuleren. Met ‘Kies je Unieke Sport’ 
kunnen mensen met een beperking 
een korte sportcursus volgen, 
een laagdrempelige manier om te 
ontdekken wat ze leuk vinden.

Deelname sportaanbieders
Sportaanbieders die deel willen nemen, 
organiseren drie sportcursussen 
voor mensen met een beperking. De 
invulling van de cursus is volledig 
aan de sportaanbieder. U kunt de 
unieke sporters aan laten sluiten bij 
een bestaande trainingsgroep of een 
nieuwe groep starten. Ook bepaalt u 
als sportaanbieder zelf op welke dagen 
en tijden de trainingen komend najaar 
plaatsvinden. De coördinatie, commu-
nicatie en promotie van ‘Kies je Unieke 
Sport’ ligt in handen van Achterhoek 
in Beweging. Ook werven zij de 
deelnemers. Deelnemers kunnen zich 
vanaf medio juni 2021 inschrijven.  

Deelnemers kunnen van september tot 
en met december deelnemen aan drie 
achtereenvolgende lessen. We trappen 
het project af tijdens de Nationale 
Sportweek in september. Bijvoorbeeld 
middels een livestream met een geza-
menlijke warming-up. De aangeboden 
proeflessen kunnen dus vanaf (of na) 
deze week worden ingepland.  

Aanmelden als sportaanbieder via 
kiesjeuniekesport.nl
Sportaanbieders in de Achterhoek die 
deel willen nemen aan het sportsti-
muleringsproject Kies je Unieke Sport, 
kunnen zich inschrijven via  
www.achterhoekinbeweging.nl. 
 Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen via e-mail: loes.
lageschaar@achterhoekinbeweging.nl 
of telefonisch via: (06) 13 62 70 66.  

http://www.achterhoekinbeweging.nl
http://www.achterhoekinbeweging.nl
mailto:loes.lageschaar%40achterhoekinbeweging.nl?subject=
mailto:loes.lageschaar%40achterhoekinbeweging.nl?subject=
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Bestrijding Eikenprocessierups
Volgende week start hoogstwaar-
schijnlijk de preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups. De 
exacte startdatum is afhankelijk 
van het moment waarop de eiken 
ver genoeg in blad zijn. Om de 
plaag te beheersen, is preventieve 
bestrijding noodzakelijk.  

Een selectie van de straten binnen 
en buiten de bebouwde kom worden 
preventief behandeld met het 
biologische bestrijdingsmiddel Xentari. 
Dit is een biologisch bacterieprepa-
raat dat bestaat uit een algemeen 
voorkomende grondbacterie (Bacillus 
thuringiensis / Bt) die parasiteert op 
allerlei verschillende rupsensoorten. 
Als de rupsen het blad eten, krijgen 
ze ook de bacterie mee naar binnen, 
raken geïnfecteerd en worden gedood. 
Xentari is onschuldig voor mensen, 
insecten, andere zoogdieren en vogels.

Meer informatie over de locaties 
die behandeld worden en wijze van 

aanpak kunt u vinden op de website 
van de gemeente. Via het zoekwoord 
‘eikenprocessierups’ vindt u ook 
een kaart met daarop aangegeven 
de exacte locaties die preventief 
behandeld worden.

Kranslegging tijdens 
dodenherdenking
Op 4 mei staat Nederland jaarlijks 
stil bij de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogssituaties 
en vredesoperaties daarna. Vanwege 
de coronamaatregelen is het houden 
van grote bijeenkomsten tijdens 
dodenherdenking dit jaar niet mogelijk. 
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
en betrokkenen in oorlogssituaties 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 4 mei een krans gelegd 
op de volgende locaties:

•  RK begraafplaats Staringstraat in 
Gendringen

•  Oorlogsmonument Doctor 
Dreesstraat in Silvolde

•  Oorlogsmonument Sint Jorisplein in 
Terborg

•  RK kerk in Ulft 
•  H. Hartbeeld in de kerktuin in 

Varsselder
•  Oorlogsmonument aan de Prinses 

Irenestraat in Varsseveld

Ook zijn er bloemen gelegd bij de 
oorlogsgraven in onze gemeente.

Leg een digitale bloem bij een 
oorlogsmonument naar keuze
Via de website www.4en5mei.nl kunt 
u zelf een digitale bloem leggen bij 
de meer dan 4000 oorlogsmonu-
menten in de monumentendatabase. 
U bepaalt zelf bij welk monument u 
een bloem wilt leggen en kunt kiezen 
uit drie verschillende bloemen. Naast 
de bloem is het ook mogelijk om 
een persoonlijke boodschap achter 
te laten. Op deze manier is het voor 
iedereen mogelijk om bij de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog 
stil te staan, ook wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om een monument 
te bezoeken. De uitleg over hoe u dit 
doet vindt u op: www.4en5mei.nl/
oorlogsmonumenten/bloemen-leggen Samenwerken met Sjors Sportief 

en Sjors Creatief blijft
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer 
weg te denken in onze gemeente. Die twee zijn de 
boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuur-
stimuleringsproject dat in 2018 van start ging. Het 
project maakt het voor kinderen mogelijk om op 
een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te 
maken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Oude IJsselstreek.  

Dansen, hockey, judo, turnen, boksen… 
Dankzij Sjors Sportief kunnen basis-
schoolleerlingen in Oude IJsselstreek 
sinds 2018 vrijblijvend ontdekken welke 
sport het beste bij ze past. Ook kunnen ze 
hun creatieve talenten leren kennen, maar 
dan met Sjors Creatief. Aan zijn hand 
kunnen kinderen zich namelijk inschrijven 
voor onder andere proeflessen tekenen, 
schilderen, koken en muziek maken.

Kennismaken met sport en cultuur
“Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een 
initiatief van onze gemeente in samen-
werking met de regionale sportvereni-
gingen, cultuurorganisaties en andere 
activiteitenaanbieders”, vertelt sport-
wethouder Bert Kuster. “Als gemeente 
vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk kinderen kennis kunnen maken 
met sport en cultuur. Sjors maakt het 
voor basisschoolleerlingen mogelijk om 
het veelzijdige aanbod aan sport- en 
cultuuractiviteiten in onze gemeente 
te ontdekken. Zónder dat ze daarbij 
meteen ergens lid hoeven te worden.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland 

heeft de Sjors-formule zich al 
bewezen. Een gebruiksvriendelijk 
digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor 
dat kinderen zich heel eenvoudig – en 
vaak gratis – kunnen inschrijven voor 
proeflessen bij een sportvereniging of 
cultuurinstelling. Tegelijkertijd biedt 
het de aanbieders van sport en cultuur 
een uitgelezen kans om nieuwe, jonge 
leden aan zich te binden.

Proeflessen en activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van 
het schooljaar gepresenteerd in het 
Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 
1 tot en met 8 van alle basisscholen 
in Oude IJsselstreek ontvangen. “Om 
de kinderen een zo veelzijdig mogelijk 
aanbod te bieden, roepen we sport-
verenigingen en cultuurinstellingen 
op om zich bij dit mooie project aan 
te sluiten”, aldus wethouder Kuster. 
“Op de website www.sjorssportief.nl 
kunnen aanbieders hun proeflessen en 
activiteiten heel eenvoudig aanmelden. 
Hopelijk doen ze dat de komende 
weken massaal, zodat we dit project 
met elkaar tot een groot succes 
kunnen maken.”

Reconstructie Halseweg (binnen 
bebouwde kom) Westendorp
We gaan binnenkort starten met  
werkzaamheden ten behoeve 
van de reconstructie Halseweg in 
Westendorp. Dit betreft het wegvak 
vanaf de Doetinchemseweg tot en met 
de komgrens.  

Wat gaan we doen?
We leggen een nieuw hemelwaterriool 
bij in de rijbaan. In de nieuwe situatie 
worden  vuilwater en regenwater 
gescheiden. Met deze aanpassing 
voorkomen we dat regenwater 
onnodig wordt afgevoerd. We kunnen 
dit regenwater goed in de bodem laten 
zakken in en rondom uw omgeving.

In het gedeelte Halseweg vanaf 
de Doetinchemseweg tot aan de 
Komgrens brengen we een nieuwe 
asfaltverharding aan. Daarnaast 
vernieuwen we het bestaande trottoir. 
Verder komt er ter hoogte van de 
komgrens een verhoging in het asfalt 
en gaan we een komportaal plaatsen.

Wie gaat de werkzaamheden 
uitvoeren?
De riool- en verhardingswerkzaam-
heden worden uitgevoerd door De 
Liemers Infra uit Duiven. Zij informeren 
de aanwonenden over de exacte 
startdatum en bereikbaarheid. 

Planning
De werkzaamheden starten in week 19 
(de week van 10 mei 2021). Dit betekent 
concreet dat vanaf maandag 10 mei 
2021 de Halseweg vanaf de kruising 
met de Doetinchemseweg dan volledig 
is afgesloten voor alle doorgaande 
verkeer. Zodra de werkzaamheden 
starten, wordt een omleidingsroute via 
bebording aangegeven. De werkzaam-
heden duren tot begin juli 2021

Meer informatie
Heeft u vragen over de uit te voeren 
werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met Gert-Jan Schieven 
(projectleider) of  Frank ten Brinke 
(toezichthouder). Zij zijn te bereiken 
via het algemene telefoonnummer van 
de gemeente: (0315) 292 292.

http://www.4en5mei.nl
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen
http://www.sjorssportief.nl
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Visie op landschap, natuur en groene kernen definitief
In de raadsvergadering van 22 april 
is de Visie op landschap, natuur en 
groene kernen unaniem vastgesteld. 
De visie is daarmee definitief. In 
oktober 2020 gaf de conceptvisie, 
die toen ter inzage was gelegd, reden 
voor veel inwoners om een reactie 
te geven. We hebben meer dan 300 
reacties op de conceptvisie ontvangen 
tijdens de inzage periode. Alle reacties 
zijn verwerkt en iedere indiener heeft 
antwoord gekregen. Waar nodig is de 
visie, naar aanleiding van de reacties, 
aangepast waarbij de opgaven en 
ambities onveranderd zijn gebleven.
Wethouder Ria Ankersmit: “Hoewel 
er al veel gesprekken zijn gevoerd 
vóór het maken van de visie, waren 
de aanvullende gesprekken na het 
openbaar maken van de conceptvisie 
erg goed en belangrijk. Wrijving geeft 
glans. We zijn samen verantwoordelijk 

voor ons landschap en we willen die 
samenwerking ook vasthouden bij de 
uitwerking van de visie. Het maken van 
de visie was een lang en zorgvuldig 
proces, maar dit heeft de kwaliteit van 
het document verbeterd.”

Stimuleren en aan de slag
De visie beschrijft de uitdagingen waar 
we met ons allen voor staan en de 
gemeente heeft deze vertaald in drie 
uitgangspunten: behouden van de basis-
kwaliteit van het landschap, stimuleren 
en samenwerken met inwoners voor 
aanleg van landschap en groen. En als 
gemeente gaan we zelf aan de slag met 
het versterken van landschap en groen, 
bijvoorbeeld ter voorkoming van de 
hittestress in de kernen.

Ria Ankersmit: “Het is een verant-
woordelijkheid van ons allemaal 

om onze omgeving te behouden 
en te versterken voor de toekomst. 
We doen daarbij – uiteraard op 
vrijwillige basis - een beroep op 
de inwoners en grondeigenaren. 
We willen samenwerken met onze 
inwoners, partners en agrariërs om 
groen meer kleur te geven waardoor 
onze gemeente ook kleurrijker wordt. 

En uiteraard dragen we daar als 
gemeente ook zelf zichtbaar aan bij.”

Op onze website www.oude-ijssel-
streek.nl/visielandschap kunt u het 
document lezen en downloaden. Ook 
staat hier een filmpje van vijf minuten 
met een korte uitleg. 

Raadsbijeenkomst 10 mei
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven vanaf 20.00 uur volgen 
via de livestream.

Onderwerp:
-  Inspraak tweede tranche 

zonnevelden 

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.vergade-
ringen’.
Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via griffie@oude-ijssel-
streek.nl
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: T. (0315) 292 439 of E. 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

ANTWOORDEN

 Vraag 1: B De snelheid van 30 km/u is 
maximaal toegestaan. Maar soms is 
langzamer dan 30 km/u veel verstandiger, 
bijvoorbeeld in de buurt van scholen of kwetsbare verkeersdeelnemers.

 Vraag 2: B Ter hoogte van deze kruising is het overzicht op het fietspad niet 
goed. Fietsers kunnen hier onverwacht uit de bocht komen. Let extra goed 
op. Namens alle fietsers alvast bedankt!

 Vraag 3: B De ruimte om af te remmen bij deze kruising is kort. Je mag hier 
max 30 km/u rijden. Fietsers op het fietspad hebben voorrang en kunnen uit 
twee richtingen komen. Schat de snelheid van fietsers goed in. Electrische 
fietsen zijn sneller bij de kruising dan je verwacht.

Openbare bekendmakingen
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Landstraat 40A in Heelweg
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:

•  Het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen 
van een opslagruimte met toiletvoorzieningen en 
het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van 
tijdwaarneming/secretariaat;

•  Het aanleggen van een geluidswal;
•  Het in afwijking van het bestemmingsplan 

incidenteel gebruiken van bepaalde percelen als 
parkeergelegenheid en/of kampeerterrein;

•  Het veranderen van en in werking hebben van een 
motorcrosscircuit.

De omgevingsvergunning heeft het volgende identi-
ficatienummer: NL.IMRO.1509.OV000074-ON01. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-
0142.

Anterieure overeenkomst
Ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro 
is voor deze omgevingsvergunning een anterieure 
overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met 
de aanvrager van de vergunning. In de overeen-
komst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering 
van het plan, de rechten en plichten, alsook over de 
vergoeding van kosten ten aanzien van de planologi-
sche medewerking die de gemeente heeft verleend.

Inzage 
De ontwerpbeschikking met bijlagen en een zakelijke 
beschrijving van de anterieure overeenkomst, liggen 
vanaf 6 mei tot en met 16 juni 2021 voor iedereen 
ter inzage. Wanneer u deze stukken in het gemeen-
tehuis 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.ruimte-
lijkeplannen.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 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. 
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving daarvan kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend. 

VEILIGVERKEERSQUIZ

https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen-definitief
https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen-definitief
http://raad.oude-ijsselstreek.nl/
http://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Oude IJsselweg 29, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 26-04-2021, procedure 1
•  Warmseweg 5, kappen 2 kastanjes, aanvraag 

ontvangen 28-04-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Anholtseweg 42, bouw berging met afdak, aanvraag 

ontvangen 21-04-2021, procedure 1
•  Vondelstraat 5, diverse sloopwerkzaamheden, 

acceptatie verzonden 26-04-201, procedure 1
•  Wiekenseweg 30, uitbreiding nieuwbouw opslaghal, 

aanvraag ontvangen 27-04-2021, procedure 1

HEELWEG
•  Bosboombroekerweg 9, bouw stalruimte, 

vergunning verzonden 26-04-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Monseigneur Nolensstraat 46, uitbreiding woning, 

aanvraag ontvangen 28-04-2021, procedure 1 

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

tijdelijk wonen stacaravan, vergunning verzonden 
26-04-2021, procedure 3A

•  Kasteelweg 1, melding activiteitenbesluit: slopen 
twee loodsen en realiseren nieuwe werktuigenber-
ging, acceptatie verzonden 28-04-2021, procedure 
1 (2 weken ter inzage m.i.v. 06-05-2021)

•  Scholtenweg 1, kappen één eik, vergunning 
verzonden 23-04-2021, procedure 3A

TERBORG
•  IJsselstraat 23, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 28-04-2021, procedure 1

ULFT
•  FB Deurvorststraat 65, verbouw ‘De Leeuw’ 

tot 5 appartementen, vergunning verzonden      
28-04-2021, procedure 3A

•  ’t Goor 55, handelen in strijd met regels R.O.: 
uitbreiden bedrijfspand, aanvraag ontvangen 
21-04-2021, procedure 1

•  Hofstraat 25, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 26-04-201, procedure 1

•  Hutteweg 28, melding incidentele festiviteiten 
op 10 en 24 juli en 7 aug, acceptatie verzonden 
28-04-2021, procedure 1 

•  Nijverheidstraat 29, sloop garage/schuur, 
acceptatie verzonden 29-04-2021, procedure 1

•  Orion 34, realiseren uitbouw, aanvraag ontvangen 
21-04-2021, procedure 1

•  Riezenweg 1, bouwen en milieuneutraal veranderen: 
uitbreiden bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen 
29-04-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Leeuwerikstraat 33, handelen in strijd met regels 

R.O.: tijdelijke ontheffing fysiotherapie, vergunning 
verzonden 26-04-2021, 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.


