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Nomineer een kandidaat voor de 
Kunst- en Cultuurprijzen 2021! 
Op 24 september 2021 worden voor de 
tweede keer de Kunst- en de Cultuurprijzen 
Oude IJsselstreek uitgereikt. U kunt vanaf 
nu tot 4 juni weer kandidaten voordragen.

De Kunstprijs Oude IJsselstreek
De Kunstprijs wordt toegekend aan een 
persoon of organisatie (de makers) die 
op het gebied van kunst een waardevolle 
bijdrage heeft geleverd aan de beleving van 
kunst in de gemeente Oude IJsselstreek.

De Cultuurprijs Oude IJsselstreek
De Cultuurprijs wordt toegekend aan een 
persoon of organisatie (de uitvoerders, de 
personen en organisaties die het mogelijk 
maken) die op het gebied van cultuur een 
waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de 
beleving van cultuur in de gemeente Oude 
IJsselstreek. 

Voordragen kandidaten
Iedereen die in de gemeente Oude 
IJsselstreek woont kan een kandidaat 
voordragen. Dit kan via de website van 
de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/
kunstencultuurprijs. De voordracht moet 
worden gemotiveerd. De formulieren zijn 
ook telefonisch aan te vragen via ons 
algemene telefoonnummer (0315) 292 292.

U kunt kandidaten voordragen tot uiterlijk  
4 juni 2021. Na deze datum worden er geen 
nominaties en voordrachten meer geaccep-
teerd. Een jury, bestaande uit Abel de Vries, 
Dinie Wikkerink, Michel Rözer, Irene van der 
Aart en wethouder Janine Kock, selecteert 
de uiteindelijke winnaars. 

U kunt tot 4 juni een kandidaat voordragen voor de Kunst- en Cultuurprijzen 2021 via de website van de 
gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/kunstencultuurprijs. U kunt ook telefonisch een nominatieformulier 

aanvragen via ons algemene telefoonnummer: (0315) 292 292.

De winnaars van vorig jaar  
Winnaar Kunstprijs 2020: 
Theo Soontiëns 
De jury noemt hem een theaterdier pur 
sang, een ambitieus schrijver en regisseur 
met vele producties op zijn naam. Theo 
maakt professioneel begeleid theater 
bereikbaar voor kinderen en jongeren in 
heel de Achterhoek. Al bijna 40 jaar met 
een eigen signatuur en als verbinder 
tussen diverse disciplines actief. 
Recentelijk het project Parashoot voor 
basisschoolleerlingen ter gelegenheid van 
Gelderland Herdenkt 75 jaar. 

Winnaar Cultuurprijs 2020:
Ulftse Nachtegalen. 
Al bijna 60 jaar vormt dit instituut de 
jeugd uit onze gemeente op een unieke 

muzikale wijze. Zij voeren hun publiek 
mee naar werelden vol prachtige 
melodieën. Deze ambassadeurs van 
samenzang en harmonie zijn bekroond 
als het beste koor van Gelderland en gaan 
als het weer mogelijk is op voor de titel 
‘het beste koor van Nederland’. 

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

12 mei:  
Dag van de Zorg 

Als blijk van waardering dragen 
we alle zorgmedewerkers in onze 
gemeente een warm hart toe!
Dank jullie wel voor jullie geweldige 
inzet het hele jaar door.

Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 
en op vrijdag 14 mei zijn het gemeente-
huis en de gemeentewerf gesloten. Op 
maandag 17 mei zijn we vanaf 08.30 uur, 
uitsluitend op afspraak, weer geopend. 
We wensen u een fijne Hemelvaartsdag!

Zitting 
Rayonarchitect  
 
Op dinsdag 18-05-2021 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  
13-05-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl.   
Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 
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Eikenprocessierups

De afgelopen twee jaar was de plaag landelijk groot, waardoor deze 
moeilijk te beheersen was. Ook dit jaar verwachten we weer veel 
overlast door eikenprocessierupsen. De rups kan tot half augustus 
voor het nodige ongemak zorgen. Wat is onze aanpak om deze 
rupsen te bestrijden en wat kunt u zelf doen? 

De eerste rupsen komen begin april 
uit hun ei. Drie maanden lang eet 
de rups eikenbladeren en hij vervelt 
in die periode vijf keer. Halverwege 
mei vindt de derde vervelling 
plaats en maakt de volgroeide 
eikenprocessierups brandharen aan 
die de overlast kunnen veroorzaken.

Vanaf eind juni gebruiken de rupsen 
de nesten aan de eikenbomen om 

te vervellen en zich tot vlinder te 
ontpoppen. De nesten blijven ook 
na het ontpoppen aan de boom 
hangen en kunnen dan nog steeds 
voor overlast zorgen door de 
achtergebleven brandharen. In de 
nesten bevinden zich géén eitjes. 
De eikenprocessievlinder vliegt 
vanaf eind juli tot in september. 

De periode is afhankelijk van 

de buitentemperatuur. Bij hoge 
temperaturen kunnen rupsen 
eerder het nest verlaten. Koude en 
natte omstandigheden kunnen de 
ontwikkeling juist vertragen. 

De eikenprocessierupsvlinder legt 
gedurende haar vliegperiode eitjes 
op eikenbomen, meestal in de kruin 
van de boom. Deze eitjes komen het 
volgende jaar begin april uit.

 Vragen 
  van 
 inwoners

Bestrijding

Gemeente Oude 
IJsselstreek

Bestrijding buiten de 
bebouwde kom
Om de plaag binnen de bebouwde kom in 
de gemeente te beheersen, is preventieve 
bestrijding noodzakelijk. Een selectie van de 
straten buiten de bebouwde kom bestrijden 
we van april tot medio mei preventief met het 
biologische middel Xentari. Xentari is een 
biologisch bacteriepreparaat dat bestaat uit 
Bacillus thuringiensis (Bt). Dat is een algemeen 
voorkomende grondbacterie die parasiteert 
op allerlei verschillende rupsensoorten. Het 
bacteriepreparaat spuiten we met speciale 
voertuigen op het blad van de eiken. 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.

Bestrijding binnen de
bebouwde kom
Ook dit jaar bestrijden we weer preventief binnen 
de bebouwde kom. Op plekken waar we grote 
overlast verwachten behandelen we de bomen 
twee keer met Xentari. De exacte locaties kunt 
u vinden op de website van de gemeente via het 
zoekwoord ‘eikenprocessierups’.

Wegzuigen van nesten
Op plekken waar we niet preventief bestrijden of 
waar alsnog nesten worden gevonden, kunnen 
we deze wegzuigen. Daarbij werken we op basis 
van prioriteit. Locaties waar veel mensen risico 
lopen, (scholen, speelplaatsen, sportvelden, 
bejaardentehuizen, verzorgingscentra) hebben de 
hoogste prioriteit.

Huisdieren
De brandharen van de eikenprocessierups 
kunnen gevaarlijk zijn voor dieren. Voorkom 
daarom elk contact van huisdieren met de rups 
en vermijd gebieden waar gewaarschuwd wordt 
voor de eikenprocessierups. Komt uw huisdier 
toch in contact met brandharen van de rups? 
Was of spoel de huid, bek of ogen van het dier 
goed met water. Neem bij allergische klachten 
van het dier contact op met een dierenarts.  

Wat kunt u 
zelf doen?
Natuurlijke vijanden
We zijn ons bewust van de impact die de bestrijding 
kan hebben op het voedselaanbod voor vogels. Daarom 
beperken wij de inzet van Xentari zo veel mogelijk tot 
locaties waar we grote overlast verwachten en zetten we 
daarnaast in op natuurlijke vijanden.

Natuurlijke vijanden leveren een belangrijke bijdrage aan 
de beheersing van de eikenprocessierups. Daar is het 
groenbeleid van de gemeente ook op afgestemd en is 
een proces van jaren. Veel verschillende boomsoorten, 
planten, bloemrijke bermen en het minder vaak maaien 
daarvan dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit. 
Het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups 
neemt daardoor geleidelijk toe. Natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups zijn onder andere mussen, mezen, 
spreeuwen en vleermuizen. 

Tuinen vergroenen
In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de 
eikenprocessierups minder kans. U kunt meehelpen door 
uw eigen tuin te vergroenen. Zorg dat uw tuin bloemen en 
planten bevat en niet alleen bestrating. Voor een kleine tuin 
of balkon zijn bloempotten met bloeiende bloemen zeer 
geschikt. 

Nestkastjes
Daarnaast kunt u nestkasten voor bijvoorbeeld mussen, 
mezen, spreeuwen of vleermuizen ophangen. Dit zijn 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en 
zijn een goede aanvulling op het bestrijden van de 
eikenprocessierups. 

Melden
Ziet u een nest met eikenprocessierupsen op een plek 
waar dit veel overlast veroorzaakt? Meld dit via het digitale 
meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. 

Vermijd contact
Probeer elk contact met rupsen en nesten te 
vermijden. Zorg voor goede bedekking van hoofd, 
ogen, hals, armen en benen bij het bezoeken van 
gebieden met eikenbomen en ga niet in de buurt 
van eikenbomen op de grond zitten.

Vanaf juni bereikt de processierups zijn 
volwassen stadium. De rups heeft dan 
zogenaamde brandharen. Bij aanraking kunt u 
daar klachten van krijgen. De brandharen zijn er 
tot ver in augustus. 

Waar kunt u last van krijgen?
Van uw huid, ogen en luchtwegen
 • jeuk
 • bultjes op de huid
 • een rode huid
 • rode, dikke ogen
 • een loopneus
 • kriebel in de keel en hoesten
 • moeilijk slikken
 • kortademigheid

De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Heeft u aanhoudende oogklachten en helpt 
spoelen niet? Zwellen uw lippen, tong of 
oogleden op en/of heeft u last van benauwdheid? 
Bel dan uw huisarts. 

Wat kunt u doen als u in aanraking 
bent geweest met brandharen?
 • Niet wrijven of krabben
 • Strip de huid met plakband
 •  Spoel uw huid en ogen goed af met lauw 

water
 •  Gebruik eventueel een verkoelende of 

verzachtende crème met bijvoorbeeld Aloë 
Vera of menthol

 • Was uw kleding op 60 graden Celsius

De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Blijft u oogklachten houden en helpt spoelen 
niet? Zwellen uw lippen, tong of oogleden op 
en/of hebt u last van benauwdheid? Bel dan uw 
huisarts. Ga voor meer gezondheidsinformatie 
naar de website van de GGD: www.oakie.info.

Het kappen van eiken is geen oplossing 
voor het probleem. De eik is een 
belangrijke boomsoort, heeft een 
grote ecologische waarde en vervult 
vele ecosysteemdiensten. Denk aan 
luchtkwaliteit, het afvangen van water, 
koeling en CO2 reductie.

Wat heeft 
geen nut?
Plakstrips
Plakstrips zorgen voor méér overlast, wanneer de 
processie verstoord en gestrest raakt. De rupsen 
schieten dan hun brandharen af, die verwaaien 
in de omgeving. Ze zijn ook funest voor de rest 
van het milieu, omdat veel andere insecten 
komen vast te zitten en sterven. Ook vogels en 
vleermuizen kunnen vast komen te zitten. 

Plasticfolie
Het gebruik van plasticfolie 
weerhoudt de rupsen er 
niet van om hun weg te 
vervolgen. Ze lopen 
moeiteloos over het 
plastic en maken zelfs 
achter of boven de 
linten hun nesten. 
Ook bestaat de kans 
dat de folie loslaat en 
in de directe omgeving 
verwaait. Dat is verre van 
duurzaam en leidt tot onnodig 
gebruik van plastic

Tenslotte klopt de basisgedachte dat de folie en 
plakstrips eikenprocessierupsen tegen zouden 
houden niet. De eitjes van de rups worden 
namelijk vooral op de jonge takken boven in 
de boom afgezet. Voor het grootste gedeelte 
van de tijd verblijven de eikenprocessierupsen 
namelijk boven in de boom. Het is dus zeker 
geen natuurvriendelijk alternatief in de  
bestrijding en beheersing van de overlast van de 
eikenprocessierups.
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Behandeling met Catefix
Een andere optie is om de nesten te behandelen 
met Catefix. Een nest kan vanaf de grond met 
dit middel ondergespoten worden. Catefix werkt 
als een biologische lijm die de rupsen en de 
brandharen vastplakt. De nesten kunnen blijven 
hangen en veroorzaken geen overlast meer. 
Bijkomend voordeel is dat de rupsen nog steeds 
als voedselbron dienen voor allerlei dieren.

Hoe ziet de ontwikkeling van 
de eikenprocessierups eruit?

Hmmm,
 lekker r

upsjeHmmm,
 lekker r

upsje
 lekker r

upsje

Grrrrrrr

En daar ben ik 
heel blij mee!

Heeft u op eigen terrein een boom 
met een nest eikenprocessierupsen? 
Dan kunt u zelf contact opnemen met 
een professioneel bestrijdingsbedrijf. 
Gemeente Oude IJsselstreek kan 
hierin niets voor u betekenen. Het zelf 
wegbranden van de nesten is zinloos en 
wordt ten zeerste afgeraden. Door de 
bedreiging en de warmte laat de rups zijn 
brandharen juist los en worden deze in de 
omgeving van de boom verspreid.

In de afgelopen jaren hebben we 
nestkastjes uitgedeeld aan inwoners 
van de gemeente. Daarnaast hebben 
we op verschillende plekken nestkasten 
opgehangen in onze eigen bomen. Het 
ophangen van nestkasten is een mooie 
toevoeging aan de verschillende methoden 
om de plaag onder controle te krijgen maar 
is niet de oplossing voor het probleem. 

We ontkomen er de komende jaren niet 
aan om rekening te houden met de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups. 
We moeten ons aanpassen en groot 
inzetten als het om (preventieve) bestrijding 
gaat.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
processierups.nu.  

meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. heel blij mee!

Waarom zagen jullie niet gewoon 
alle eiken in de gemeente om?

Wat moet ik doen als er 
eikenprocessierupsen in de 
eikenboom op mijn eigen terrein zitten?

Waarom hangt de gemeente niet 
in iedere boom een nestkast?

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl
(zoekwoord: eikenprocessierups) 
of op www.processierups.nu

Met het voorjaar in aantocht, bereiden
we ons als gemeente weer voor op
de komst van de eikenprocessierups.
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oogleden op en/of heeft u last van benauwdheid? 
Bel dan uw huisarts. 

Wat kunt u doen als u in aanraking 
bent geweest met brandharen?
 • Niet wrijven of krabben
 • Strip de huid met plakband
 •  Spoel uw huid en ogen goed af met lauw 

water
 •  Gebruik eventueel een verkoelende of 

verzachtende crème met bijvoorbeeld Aloë 
Vera of menthol

 • Was uw kleding op 60 graden Celsius

De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Blijft u oogklachten houden en helpt spoelen 
niet? Zwellen uw lippen, tong of oogleden op 
en/of hebt u last van benauwdheid? Bel dan uw 
huisarts. Ga voor meer gezondheidsinformatie 
naar de website van de GGD: www.oakie.info.

Het kappen van eiken is geen oplossing 
voor het probleem. De eik is een 
belangrijke boomsoort, heeft een 
grote ecologische waarde en vervult 
vele ecosysteemdiensten. Denk aan 
luchtkwaliteit, het afvangen van water, 
koeling en CO2 reductie.

Wat heeft 
geen nut?
Plakstrips
Plakstrips zorgen voor méér overlast, wanneer de 
processie verstoord en gestrest raakt. De rupsen 
schieten dan hun brandharen af, die verwaaien 
in de omgeving. Ze zijn ook funest voor de rest 
van het milieu, omdat veel andere insecten 
komen vast te zitten en sterven. Ook vogels en 
vleermuizen kunnen vast komen te zitten. 

Plasticfolie
Het gebruik van plasticfolie 
weerhoudt de rupsen er 
niet van om hun weg te 
vervolgen. Ze lopen 
moeiteloos over het 
plastic en maken zelfs 
achter of boven de 
linten hun nesten. 
Ook bestaat de kans 
dat de folie loslaat en 
in de directe omgeving 
verwaait. Dat is verre van 
duurzaam en leidt tot onnodig 
gebruik van plastic

Tenslotte klopt de basisgedachte dat de folie en 
plakstrips eikenprocessierupsen tegen zouden 
houden niet. De eitjes van de rups worden 
namelijk vooral op de jonge takken boven in 
de boom afgezet. Voor het grootste gedeelte 
van de tijd verblijven de eikenprocessierupsen 
namelijk boven in de boom. Het is dus zeker 
geen natuurvriendelijk alternatief in de  
bestrijding en beheersing van de overlast van de 
eikenprocessierups.

BEPERKT ONGEMAK BEPERKT ONGEMAKONGEMAK ONGEMAK
VEEL 

ONGEMAK
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Ei-stadium Ei-stadium
Jonge
rupsen

Volgroeide
rupsen Pop-stadium

Behandeling met Catefix
Een andere optie is om de nesten te behandelen 
met Catefix. Een nest kan vanaf de grond met 
dit middel ondergespoten worden. Catefix werkt 
als een biologische lijm die de rupsen en de 
brandharen vastplakt. De nesten kunnen blijven 
hangen en veroorzaken geen overlast meer. 
Bijkomend voordeel is dat de rupsen nog steeds 
als voedselbron dienen voor allerlei dieren.

Hoe ziet de ontwikkeling van 
de eikenprocessierups eruit?

Hmmm,
 lekker r

upsjeHmmm,
 lekker r

upsje
 lekker r

upsje

Grrrrrrr

En daar ben ik 
heel blij mee!

Heeft u op eigen terrein een boom 
met een nest eikenprocessierupsen? 
Dan kunt u zelf contact opnemen met 
een professioneel bestrijdingsbedrijf. 
Gemeente Oude IJsselstreek kan 
hierin niets voor u betekenen. Het zelf 
wegbranden van de nesten is zinloos en 
wordt ten zeerste afgeraden. Door de 
bedreiging en de warmte laat de rups zijn 
brandharen juist los en worden deze in de 
omgeving van de boom verspreid.

In de afgelopen jaren hebben we 
nestkastjes uitgedeeld aan inwoners 
van de gemeente. Daarnaast hebben 
we op verschillende plekken nestkasten 
opgehangen in onze eigen bomen. Het 
ophangen van nestkasten is een mooie 
toevoeging aan de verschillende methoden 
om de plaag onder controle te krijgen maar 
is niet de oplossing voor het probleem. 

We ontkomen er de komende jaren niet 
aan om rekening te houden met de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups. 
We moeten ons aanpassen en groot 
inzetten als het om (preventieve) bestrijding 
gaat.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
processierups.nu.  

meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. heel blij mee!

Waarom zagen jullie niet gewoon 
alle eiken in de gemeente om?

Wat moet ik doen als er 
eikenprocessierupsen in de 
eikenboom op mijn eigen terrein zitten?

Waarom hangt de gemeente niet 
in iedere boom een nestkast?

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl
(zoekwoord: eikenprocessierups) 
of op www.processierups.nu

Met het voorjaar in aantocht, bereiden
we ons als gemeente weer voor op
de komst van de eikenprocessierups.
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Hoe is jouw verkeerskennis? Iedere week stellen we een paar vragen in de 
verkeersquiz. Je kunt de hele quiz ook in één keer maken op:  
https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl of scan de QR code.

VRAAG 4

  De fietser komt van rechts en heeft voorrang.
  De auto heeft voorrang, want dit is een voorrangsweg.
  Als het onduidelijk is heeft een auto altijd voorrang.

VRAAG 5

  De rode as laat zien wat het midden van de weg is als je bijvoorbeeld wilt 
inhalen.

  De as is bedoeld om de weg te versmallen en te hard rijden en inhalen te 
ontmoedigen.

  Waar de rode as ligt mogen fietsers niet oversteken.

VRAAG 6

  Net na de overgang van de bebouwde kom geldt de 30 km/u zone en rem 
je af.

  Net voor de overgang van de bebouwde kom begin je met remmen.
  Je remt af zodra het 30 km/u bord leesbaar is.

We zijn er bijna!
Veel ondernemers in onze 
gemeente hebben het zwaar. In 
mijn gesprekken met bijvoorbeeld 
de horeca en detailhandel, wordt 
duidelijk hoe het water soms aan 
de lippen staat. De economie kraakt 
en piept onder het grote gewicht 
van corona. Maar er is weer licht 
aan het einde van de tunnel. Hoewel 
de besmettingen nog hoog zijn, 
loopt de vaccinatiemachine op volle 
toeren. Ook ik kijk uit naar mijn 
eerste vaccinatie en die lijkt in zicht. 
Nog even volhouden!

Dat ‘even volhouden’ is voor 
sommige ondernemers best veel 
gevraagd. We willen zeker nu, bij 
de laatste loodjes, als gemeente 
helpen waar we kunnen. Afgelopen 
week sprak ik een winkelier die 
het moeilijk heeft en nog niet wist 
welke steunmaatregelen er zijn. Dat 
is jammer, want vaak kunnen we 

helpen. Als de nood hoog is, blijf 
niet wachten maar meld je! Ook 
daar is de gemeente voor.

We mogen weer een beetje meer en 
de winkels zijn weer beperkt open. 
Dat is positief voor onze economie. 
De afgelopen periode konden we 
beperkt naar onze winkels, maar nu 
ze weer open zijn, kunnen we weer 
inhalen wat we de afgelopen tijd 
hebben moeten missen: de reuring 
in de winkelstraat, het praatje bij 
een toevallige ontmoeting. Ook ik 
vind het heerlijk om weer naar de 
winkel te kunnen, zonder vooraf 
een afspraak te maken. Langzaam 
kunnen we weer opbouwen. Samen 
helpen we onze horeca en detail-
handel weer op gang. #kooplokaal

▲ Wethouder Hiddinga

Raadsbijeenkomsten mei 2021 
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt de 
vergaderingen zoals onderstaand 
omschreven vanaf 20.00 uur volgen 
via de livestream.

Raadscommissie FL 19 mei
Onderwerpen:
-  Bruidsschat Omgevingswet
-  Instellen gemeentelijke adviescom-

missie + Verordening Omgevingswet
-  Fijn Huishoudelijk Afval
-  Transitievisie Warmte

Gecombineerde raadscommissie AFE 
en MO 20 mei
Onderwerpen:
-  Integraal veiligheidsbeleid 

2020-2023
-  Programmabegroting 2022 GGD 

NOG

-  Jaarstukken 2020 en Begroting 
2022-2025 ECAL

-  Strategische agenda werk en 
inkomen

-  Masterplan Jongeren

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

De gemeente  
op social media

VEILIGVERKEERSQUIZ

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

https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl
http://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


5  |  Gemeentenieuws

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Bakkerskampstraat 2, sloop paardenstal / bijgebouw, 

acceptatie verzonden 04-05-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Industrieweg in Gendringen en Ulft, verkeersbesluit 

eenzijdig parkeerverbod, besluit gepubliceerd in 
Staatscourant 12-05-2021, procedure 3A

•  Munsterweg 1, handelen in strijd met regels R.O.: 
woningsplitsing, aanvraag ontvangen 04-05-2021, 
procedure 1

HEELWEG
•  Noordelijke Slingepad-Kieftebrug t.h.v. 

Zelhemseweg 57, kappen 1 zomereik, aanvraag 
ontvangen 12-04-2021, procedure 1

•  Rieteweg 4, realiseren aanbouw, aanvraag 
ontvangen 30-04-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Bontebrug nabij 154, kappen 1 beuk, aanvraag 

ontvangen 08-04-2021, procedure 1
•  Prins Bernhardstraat ong,, bouw 20 grondge-

bonden woningen en 39 appartementen, aanvraag 
ontvangen 30-04-2021, procedure 1

•  Prinses Christinastraat nabij 11, kappen 1 boomha-
zelaar, ontvangen 08-04-2021, procedure 1

•  Rabelingstraat 12B, bouw bijgebouw, vergunning 
verzonden 03-05-2021, procedure 3A

•  Terborgseweg 37, handelingen met gevolgen voor 
beschermde monumenten: plaatsen dakkapellen, 
vergunning verzonden 04-05-2021, procedure 3A>

TERBORG
•  Bruntstraat nabij 3 en 5, kappen 2 elzen, aanvraag 

ontvangen 08-04-2021, procedure 1
•  Hoofdstraat 60, vergunning voor exploiteren hore-

cabedrijf, kipspeciaalzaak, vergunning verzonden 
30-04-2021, procedure 3B

•  IJsselweg 5B, vervangen kozijnen, vergunning 
verzonden 03-05-2021, procedure 3A

ULFT
•  tussen Bongersstraat 10 en Keurkamer, kappen 

2 beuken, aanvraag ontvangen 22-04-2021, 
procedure 1

•  Dierenriem in Ulft, verkeersbesluit eenzijdig 
parkeerverbod, besluit gepubliceerd in Staatscou-
rant 12-05-2021, procedure 3A

•  Hogenkamp 12, melding activiteitenbesluit: starten 
bedrijf waar stalen lateien en staalconstruc-
ties worden vervaardigd, acceptatie verzonden 
30-04-2021, procedure1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
13-05-2021)

•  Hutteweg 24, handelen in strijd met regels R.O: 
verplaatsen ijscontainer, vergunning verzonden 
03-05-2021, procedure 3A

•  Orion 1, handelen in strijd met regels RO en 
bouwen: plaatsen schutting en overkapping, 
vergunning verzonden 03-05-2021, procedure 3A

•  Speeltuinpad, renovatie hoge brug, aanvraag 
ontvangen 30-04-2021, procedure 1

•  Venus 9, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 
04-05-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 53, exploiteren kantine, 

vergunning verzonden 03-05-2021, procedure 3B
•  Doetinchemseweg 54, samenvoegen twee 

woningen tot één woning, aanvraag ontvangen 
04-05-2021, procedure 1

•  Kronenweg 4, bouw bedrijfspand, verdagen van 
het besluit met 6 weken, verzonden 04-05-2021, 
procedure 3A

•  N18, ontheffing geluid- en nachtwerkzaamheden, 
ontheffing verzonden 06-05-2021, procedure 3A

•  Silvoldseweg / Varsseveldseweg, nachtwerkzaam-
heden aan 2 onbewaakte overwegen, ontheffing 
verzonden 06-05-2021, procedure 3A

WESTENDORP
•  Perebolterweg 11, brandveilig gebruik accommoda-

ties, aanvraag ontvangen 04-05-2021, procedure 1
•  Terborgseweg 34, bouwen jongveestal, aanvraag 

ontvangen 29-04-2021, procedure 1
•  Westelijke Noorderbroekweg 10, handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening: tijdelijk bewonen 
stacaravan, aanvraag ontvangen 03-05-2021, 
procedure 1

ANTWOORDEN

Vraag 4: A  
Op dit plein is geen 
aparte plek meer voor wandelaars, fietsers en 
automobilisten. Een Shared Space wordt het 
genoemd. Sommige mensen vinden het lastig 
en voelen zich hier onveilig. Voordeel is dat 
verkeersdeelnemers de neiging hebben om 
allemaal extra voorzichtig zijn.

Vraag 5: B Dit is een 50 km/u weg waar veel 
fietsers moeten oversteken naar het fietspad. 
De rode geleider op de Silvoldseweg is bedoeld 
om de snelheid van het verkeer te beperken. 
Door de verhoging lijkt de weg smaller en 
zorgt dat bestuurders niet gaan inhalen. Bij de 
oversteekpunten voor fietsers is extra alertheid 
nodig en een aangepaste lagere snelheid.

Vraag 6: C De maximumsnelheid op de 
Lichtenvoordseweg gaat bij deze borden over 
van 60 km/u naar 30 km/u. Rem af zodra het 
bord 30 km/u leesbaar voor je is. Hier fietsen 
veel kinderen naar het zwembad en scholieren. 
Ook wil men veilig over kunnen steken.

VEILIGVERKEERSQUIZ

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.


