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Welzijn op recept

Welzijnsactiviteiten tegen 
psychische klachten
Onlangs is in Oude IJsselstreek het project Welzijn op recept gestart. Een 
initiatief van alle lokale huisartsenpraktijken, welzijnsorganisatie Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek en de gemeente. Welzijn op recept richt zich op inwoners 
die zich regelmatig bij de huisarts melden met psychosociale klachten, maar 
waarvoor medicijnen of een doorverwijzing naar psychische hulp niet de beste 
ondersteuning is. Welzijnsactiviteiten zijn vaak een betere oplossing. 

Welzijnsrecept
Psychosociale klachten uiten zich vaak 
in lichamelijke klachten, somberheid, 
stress of angst. De huisarts is voor veel 
inwoners het aanspreekpunt om hierover 
te praten. Lang niet iedereen is geholpen 
met medicijnen of een verwijzing naar een 
fysiotherapeut of medisch specialist. Een 
deel van de inwoners is beter geholpen 
als de huisarts een ‘welzijnsrecept’ voor-
schrijft. Dat gaat met een doorverwijzing 
naar een welzijnscoach. De welzijnscoach 
helpt de inwoner met het vinden van een 
activiteit waardoor hij of zij beter in zijn 
vel komt te zitten. Het kan gaan om meer 
bewegen, samen eten, een nieuwe hobby 
oppakken, of vrijwilligerswerk doen. De 
welzijnscoach van Sociaal Werk Oude 

IJsselstreek werkt hierin samen met de 
buurtsportcoaches, het maatschappelijk 
werk en andere lokale organisaties en 
verenigingen.

Gelukkige inwoners
Diverse gemeenten in Nederland werken al 
met de methode van Welzijn op recept en 
hebben positieve ervaringen. Wethouder 
Marieke Overduin is blij dat er nu ook mee 
wordt gestart in Oude IJsselstreek: “Welzijn 
op recept past binnen de beweging die 
we als gemeente maken: meer preventie, 
minder zorg.  Het versterkt de veerkracht 
en draagt bij aan gelukkige inwoners.” Het 
project is een van de actiepunten uit de 
lokale Gezondheidsagenda die de gemeen-
teraad onlangs heeft vastgesteld

Welzijn op recept richt zich op 
inwoners die zich regelmatig bij de 

huisarts melden met psychosociale 
klachten, maar waarvoor medicijnen 

of een doorverwijzing naar 
psychische hulp niet de beste onder-
steuning is. Welzijnsactiviteiten zijn 

vaak een betere oplossing. ▶

Op maandag 24 mei, tweede pinksterdag, zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Op dinsdag 25 mei zijn we vanaf 08.30 uur, uitsluitend op afspraak, weer geopend. 

We wensen u een fijn pinksterweekend!

Raadsvergade-
ring 27 mei 2021 
In verband met de coronacrisis vergadert 
de raad digitaal. U kunt de vergadering 
zoals onderstaand omschreven vanaf 
20.00 uur volgen via de livestream.

Onderwerpen:
-  Instellen gemeentelijke adviescom-

missie + Verordening Omgevingswet
-  Fijn Huishoudelijk Afval
-  Transitievisie Warmte
-  Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023
-  Programmabegroting 2022 GGD NOG
-  Jaarstukken 2020 en Begroting 

2022-2025 ECAL
-  Jaarstukken 2020 en Begroting 

2022-2025 ODA
-  Jaarstukken 2020 en Begroting 

2022-2025 VNOG
-  Wijziging GR VNOG
-  Informatieveiligheid ENSIA 2020 

De agenda en de vergaderstukken bij  
de openbare 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

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

De gemeente  
op social media

http://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://oude-ijsselstreek.nl
http://info@oude-ijsselstreek.nl
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://oude-ijsselstreek.nl
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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 7

Je rijdt op de Boterstraat in Varsseveld en je wilt rechtdoor.  
Wie heeft hier voorrang?
  De fietser komt van rechts en heeft hier voorrang.
  De auto heeft voorrang want de fietser komt van de parkeerplaats.
  De auto heeft binnen de bebouwde kom altijd voorrang.

VRAAG 8

Je rijdt op de Middelgraaf in Ulft en wilt rechtdoor.  
De blauwe auto komt van rechts. Wie heeft voorrang?
  De blauwe auto heeft voorrang op deze gelijkwaardige kruising.
  De rode auto heeft hier voorrang want er zit een uitritconstructie.
  De rode auto heeft voorrang want de Middelgraaf is een voorrangsweg.

VRAAG 9

Je rijdt op de Eikenlaan in Varsseveld en wilt links met de bocht mee.  
Wie heeft hier voorrang?
  De rode auto heeft voorrang want hier zit een uitritconstructie.
  De blauwe auto uit de Klaproosstraat komt van rechts en heeft voorrang op 

deze gelijkwaardige kruising.
  De rode auto heeft voorrang want de Eikenlaan is een voorrangsweg.

De antwoorden vindt u elders in dit Gemeentenieuws

VEILIGVERKEERSQUIZ
Webinar bedrijfsmatig duurzame 
energie opwekken voor agrariërs 
en MBK/Kleinbedrijf 
In 2030 willen we een energieneutrale 
gemeente zijn. Dat wil zeggen dat 
we net zoveel energie op duurzame 
wijze opwekken, als dat we verbruiken. 
Om deze doelstelling te realiseren 
moeten we samen flink aan de slag. 
Ook ondernemers in de gemeente 
Oude IJsselstreek kunnen een 
bijdrage leveren. Voor Achterhoekse 
ondernemers heeft Agem het regionale 
programma Zonnige Bedrijven 
opgezet. Het programma is wegens 
succes opnieuw verlengd. Meer dan 
100 bedrijven in de gemeente Oude 
IJsselstreek hebben hier namelijk al 
dankbaar gebruik van gemaakt.

Agem start binnenkort met een nieuwe 
wervingsronde, waarbij de focus ligt 
op de agrarische sector en bedrijven 
met een kleinverbruikers-aansluiting. 
De aftrap vindt plaats in de vorm 
van een informatief webinar over 
het programma Zonnige Bedrijven 
en de verschillende mogelijkheden 
en stappen in het realiseren van een 
Zonnig Bedrijfsdak.

Als u zich inschrijft voor het 
programma ‘Zonnige Bedrijven’ krijgt 

u een gratis quickscan en business-
case vergelijking aangeboden dat de 
technische en financiële mogelijk-
heden laat zien voor het plaatsen van 
zonnepanelen op uw eigen bedrijfs-
dak(en). Meld u dus snel aan! De 
volgende webinars worden voor de 
gemeente Oude IJsselstreek georga-
niseerd: 

•  Woensdag 19 mei 20:30 uur: Zonnige 
Bedrijven voor agrariërs.

•  Woensdag 9 juni 20:00 uur: Zonnige 
Bedrijven voor MKB en kleinbedrijf

Aanmelden voor het webinar kan 
eenvoudig via www.agem.nl/webinar

Wijziging huisvuilinzameling 
Pinksteren  
Op maandag 24 mei (tweede 
pinksterdag) wordt geen huisvuil 
ingezameld. Hieronder ziet u de 
vervangende inzameldata. 

•  De rest-inzameling van maandag  
24 mei wordt verschoven naar 
zaterdag 22 mei.

•  De papierinzameling van maandag 
24 mei wordt verschoven naar 
woensdag 26 mei. 

De wijzigingen in de huisvuilinzame-
ling staan ook vermeld in de afval-

kalender. Kijk voor actuele inzamel-
dagen op mijnafvalwijzer.nl of maak 
gebruik van de afvalapp. Vanwege 
deze wijzigingen in de huisvuilinza-
meling kan het tijdstip van inzameling 
afwijken van het gebruikelijke inzamel-
tijdstip. Daarom is het van belang dat 
de containers tijdig (07.00 uur) aan de 
inzameldienst worden aangeboden.

Wilt u informatie over de afvalinza-
meling of heeft u klachten, neem 
dan telefonisch contact op met de 
gemeente via (0315) 292 292.

Werkzaamheden Rijksweg 
Gaanderen 
Van 25 mei tot en met 9 juli 2021 voert de gemeente Doetinchem werk-
zaamheden uit aan de Rijksweg in Gaanderen. Het gaat om het gedeelte 
tussen de Slakweg en de gemeentegrens (Akkermansbeek). De Rijksweg 
is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Omleiding
Doorgaand verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de N317. Fietsers 
worden langs de werkzaamheden geleid. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.doetinchem.nl/rijksweg-gaanderen 

https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl
http://www.agem.nl/webinar
http://mijnafvalwijzer.nl
http://www.doetinchem.nl/rijksweg-gaanderen
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 30, verwijderen asbest nokstukken, 

acceptatie verzonden 11-05-2021, procedure 1

ETTEN
•  Oude IJsselweg 24, handelen in strijd met regels 

RO: tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning 
verzonden 17-05-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Vondelstraat 5, realiseren uitbouw, vergunning 

verzonden 17-05-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Bievinkstraat 1, tijdelijk plaatsen 2 woonunits, 

vergunning verzonden 17-05-2021, procedure 3A
•  Munstermanstraat 12, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 07-05-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Kasteelweg 1, bouw werktuigenberging, 

vergunning verzonden 17-05-2021, procedure 3A

TERBORG
•  Akkermansbeekweg 2, plaatsen reclamezuil, 

aanvraag ontvangen 07-05-2021, procedure 1
•  Voorbroek 7, bouw kelder, vergunning verzonden 

17-05-2021, procedure 3A
•  IJsselweg 43, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 12-05-2021, procedure 1

ULFT
•  Eksterstraat (Vogelbuurt fase 7), kappen  

14 esdoorns, 1 fijnspar en 2 appelbomen, herplant 
van 17 bomen volgens nieuwe groenplan nader 
te bepalen soort op kaplocaties, vergunning (van 
rechtswege) verzonden 10-05-2021, procedure 3A

•  Piet Molpad 8, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 11-05-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Zaagmolenpad 6, plaatsen prieel, aanvraag 

ontvangen 07-05-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Berghseweg 15, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 11-05-2021, procedure 1

VOORST
•  Bosweg 5, saneren asbest dak, acceptatie 

verzonden 04-05-2021, procedure 1

Mobiele puinbreker locatie 
Boterstraat 5 in Varsseveld
Op donderdag 6 mei 2021 heeft Milieutechniek 
Bovenhoff B.V. een melding gedaan voor het plaatsen 
en gebruik maken van een mobiele puinbreker om 
bouw- en sloopafval te bewerken (ca. 15.000 ton) 
op locatie Boterstraat 5 (voormalige zuivelfabriek) in 

Varsseveld. Deze werkzaamheden duren maximaal 
15 werkdagen en zijn gepland in de periode 25 mei 
2021 t/m 23 juli 2021. 

Het verzoek om informatie over deze melding  
kunt u vanaf donderdag 20 mei 2021 gedurende 
twee weken verkrijgen via  
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.

ANTWOORDEN

Vraag 7: A 
Dit is een 
gelijkwaardige kruising dus de fietser heeft 
voorrang. Omdat hier ook een parkeerplaats 
is, kan de voorrang niet meteen voor iedereen 
duidelijk zijn. Schat de snelheid en het gedrag 
van fietsers goed in. Matig je snelheid en geef 
hier voorrang.

Vraag 8: B Hier zie je dat bij een uitritconstructie 
de stoep langs de doorgaande weg loopt op 
dezelfde hoogte en in een soortgelijke tegels/
verharding over de zijweg. Ook zijn er inritblokken 
met een helling toegepast.

Vraag 9: B Dit is een gelijkwaardige kruising dus 
de blauwe auto van rechts heeft voorrang. Het 
is hier wel lastig te herkennen want de drempel 
met strepen op de Klaproosstraat zien sommige 
bestuurders aan voor een uitritconstructie.

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.

http://balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl

