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Bouw eerste circulaire ‘(Oer)
brug’ in Oude IJsselstreek 
binnenkort van start  
De wandel- en fietsbrug ‘Hoge Brug – Melkvonder’ is hard aan vervanging toe. 
Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe brug. De nieuwe brug is 
de eerste brug in Oude IJsselstreek met circulariteit als uitgangspunt. Daarbij 
worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt er zo 
weinig mogelijk vernietigd, zodat er geen waarde verloren gaat. 

Gemeente Oude IJsselstreek start 7 juni 
2021 met het vervangen van de Hoge 
Brug – Melkvonder over de Oude IJssel. 
Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek 
gaat in opdracht van de gemeente van 
start met de vervanging. De innovatieve 
uitvoering wordt voor een groot deel gere-
aliseerd met hergebruikte materialen. 
Zo wordt de nieuwe brug niet alleen een 
aantrekkelijke verbinding met recreatieve 
meerwaarde, maar ook een iconisch project 
op het gebied van circulariteit. Deze wandel- 
en fietsbrug vormt voor veel fietsers en 
forensen een belangrijke verbinding tussen 
de plaatsen Ulft en Silvolde. 

Wethouder Janine Kock: “Circulaire 
economie staat hoog op de agenda in Oude 
IJsselstreek en met deze sterk innovatieve 
aanbesteding is daar concreet invulling 
aan gegeven. Het is een belangrijke eerste 
stap op weg naar een circulaire economie. 
Beschikbare grondstoffen zullen steeds 
schaarser worden en het wordt daarom 
steeds belangrijker om de beschikbare 
grondstoffen zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen 
voor bedrijven, nieuwe markten, meer 
samenwerking en minder grondstofver-
bruik.” 

Duurzaam ontwerp met oog voor 
oorsprong en omgeving
Het nieuwe brugontwerp is een doordacht 
plan dat niet alleen aansluit op de duur-
zaamheidsgedachte, maar ook aandacht 
heeft voor de ijzerrijke geschiedenis van 

de streek en de natuurlijke omgeving met 
zijn recreatieve waarde. Het (her)gebruik 
van ijzer blijft gewaarborgd in het ontwerp 
van de brug. In het ontwerp is ook plaats 
gemaakt voor een bordes, een prachtig 
uitkijkpunt over de Oude IJssel. 

Hergebruik van materialen
De nieuwe brug zal bestaan uit een draag-
constructie gemaakt van staal van de 
huidige brug, versterkt met ijzer dat vrijkomt 
uit een sloopproject van Dusseldorp, de 
buizenfabriek in Silvolde. Voor het brugdek 
maakt men gebruik van milieuvriendelijk 
verbeterd pijnboomhout met een beoogde 
levensduur van 60 jaar. Het gebruik van 
dit nieuwe hout compenseert Dusseldorp 
direct en ruimschoots door de aanplant van 
nieuwe bomen - die binnen 28 jaar klaar 
zijn voor gebruik - op een landgoed in de 
Achterhoek. 

Leerlingen denken mee over het ontwerp
In het voortraject hebben leerlingen van 
de Anton Tijdinkschool en leerlingen van 
Havo 4 en VWO 5 van het Almende College 
in Silvolde meegedacht over het ontwerp. 
De ontwerpen die daaruit zijn voortge-
komen zijn door de gemeente als input 
meegegeven aan de inschrijvers die mee 
hebben gedaan aan deze aanbesteding. 
Praktijkgerichte leerlingen van de Anton 
Tijdinkschool gaan ook in de uitvoering 
meehelpen.

Meer info:  
www.oude-ijsselstreek.nl/circulairebrug 

v.l.n.r: René Plaggenburg 
(Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu-
techniek), Wethouder Janine Kock, 
Dennis Schilderinck (projectleider 

civiele techniek gemeente Oude 
IJsselstreek) en René de Klerk 

(Rendemint Circular Procurement) 
op de wandel- en fietsbrug  
‘Hoge Brug – Melkvonder’  

die wordt vervangen. ▶

Hoge Brug – 
Melkvonder 
in Ulft vanaf 
maandag 7 juni 
dicht in verband 
met vervanging 
van de brug  
In verband met werkzaamheden aan 
de Hoge Brug - Melkvonder in Ulft is 
het doorgaande fietsverkeer over de 
Hoge Brug gestremd vanaf maandag 
7 juni 2021. De werkzaamheden 
duren tot uiterlijk 22 oktober 2021. De 
werkzaamheden aan de Hoge Brug 
worden uitgevoerd door de firma 
Dusseldorp Infra Sloop en Milieutech-
niek in Lichtenvoorde. 

Omleidingsroute
Er is een omleidingsroute die ter 
plekke wordt aangegeven met gele 
borden. Voor fietsverkeer uit Ulft 
loopt de omleidingsroute via de Dr. 
Arriënsstraat - Frank Damenstraat - 
Hutteweg en bij het pand van Wonion 
de brug op en de Oude IJssel over. 
Van daaruit zijn er meerdere wegen 
richting Silvolde om de route te 
vervolgen. Voor fietsverkeer vanuit 
Silvolde loopt eveneens de omlei-
dingsroute via de brug over de Oude 
IJssel bij Wonion. 

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met Dennis 
Schilderinck (projectleider) en/of Bert 
Tiemessen (toezichthouder) van de 
gemeente Oude IJsselstreek via  
T. (0315 ) 292 292. 

Kijk in verband met het 
corona virus voor actuele 
openings tijden op onze 
website of bel met de 
gemeente. Heeft u (milde) 
klachten zoals niezen, keel-
pijn, loopneus, licht hoesten 
of een verhoging of koorts 
vanaf 37,5 graden? Kom dan 
niet naar het gemeentehuis, 
maar blijf thuis en laat u 
testen. 

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

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
http://www.oude-ijsselstreek.nl/circulairebrug
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Ontmoetingscentra voor ouderen 
in Ulft en Silvolde/Terborg
Op maandag 31 mei start in Oude IJsselstreek de SeniorenSoos Ulft. 
Eind juni start het in Silvolde/Terborg. Een plek waar 60-plussers elkaar 
kunnen ontmoeten en samen leuke activiteiten kunnen doen. Elke 
maand is er aandacht voor een actueel gezondheidsthema. In juni is het 
thema: lekker en gezond eten!

Vitale ouderen
De SeniorenSoos in Ulft is een plek 
waar mensen samen koffie kunnen 
drinken en op een leuke manier 
informatie krijgen over onderwerpen 
die voor senioren van belang zijn. Zoals 
je fit & energiek voelen, lekker in je vel 
zitten of omgaan met social media. 
Voorop staat dat mensen zelf actief 
meedoen, want dat is van belang om 
vitaal oud te worden! De bijeenkomsten 
worden begeleid door Sociaal Werk. 
Sociaal Werk Oude IJsselstreek werkt 
samen met andere organisaties zoals 
de buurtsportcoaches en de bibliotheek. 

De SeniorenSoos vindt twee keer per 
week plaats in de Mini Manna Markt 
in Ulft. Op maandag van 14.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdag van 10.00 
uur tot 13.00 uur. Elke donderdag 
wordt er gezamenlijk geluncht. 
Iedereen die dat leuk vindt, kan helpen 
met de voorbereidingen. 

Aanmelden verplicht
Vanwege corona kunnen maximaal tien 
personen per keer deelnemen. Mensen 
moeten zich van te voren aanmelden 
bij sociaal werker Ans Maalderink via 
de telefoon (06 20 26 50 35) of per mail 
(ans@sociaalwerk-oij.nl). 

Eind juni start SeniorenSoos Silvolde/
Terborg
Vanaf maandag 28 juni kunnen 
inwoners van Silvolde en Terborg naar 
de SeniorenSoos Silvolde/Terborg. 
Dit is in de bibliotheek Terborg op 
maandag van 10.00 – 13.00 uur en 
donderdag van 14.00 – 16.00 uur. Op 
maandag wordt er gezamenlijk een 
gezonde lunch klaargemaakt.

Lokale gezondheidsagenda
De ontmoetingscentra voor ouderen 
is één van de actiepunten uit de lokale 
Gezondheidsagenda die de gemeente-
raad onlangs heeft vastgesteld.

Heeft u al een kandidaat voorgedragen voor de 
Kunst- en Cultuurprijzen 2021?

Het kan nog tot 4 juni!

Op 24 september 2021 worden voor de tweede keer de Kunst- en 
Cultuurprijzen Oude IJsselstreek uitgereikt. U kunt nog tot 4 juni 
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-ijs-
selstreek.nl/kunstencultuurprijs. De 
voordracht moet worden gemotiveerd. 
De formulieren zijn ook telefonisch aan 
te vragen via ons algemene telefoon-
nummer (0315) 292 292.

U kunt kandidaten voordragen tot 
uiterlijk 4 juni 2021. Na deze datum 
worden er geen nominaties en voor-
drachten meer geaccepteerd.  

Kunst- en
Cultuurprijzen

2021

Hoe toegankelijk 
is Oude 
IJsselstreek?
Op 17 mei was de aftrap voor de 
verkiezing ‘Meest toegankelijke 
gemeente van Nederland 2021’. 
Oude IJsselstreek doet graag een 
gooi naar die titel. Toegankelijkheid 
en meedoen vinden wij als gemeente 
superbelangrijk. Wanneer iedereen 
mee kan doen, voor zover hij dat 
kan en wil, wordt de samenleving 
toegankelijker en daardoor nog 
fijner om in te wonen, werken en 
recreëren. Toegankelijkheid is voor 
iedereen fijn: voor mensen met én 
mensen zonder een beperking.

In 2016 ondertekende Nederland het 
VN-Verdrag Handicap. Dit verdrag 
maakt duidelijk dat mensen met 
een beperking of chronische ziekte 
recht hebben op gelijke behandeling. 
Het doel van dit verdrag is dat 
iedereen in Nederland, met of zonder 
beperking, mee kan doen. Deze 
verkiezing moedigt gemeenten 
aan om te blijven werken aan het 
VN-verdrag Handicap. En om breed 
aandacht te vragen voor het belang 
van toegankelijkheid. 

In Oude IJsselstreek doen we 
al het nodige op het gebied van 
toegankelijkheid. We haalden voor 
onze website al het waarmerk 
‘Drempelvrij’. Binnenkort 
organiseren we een bijeenkomst 
met maatschappelijke organisaties, 
ervaringsdeskundigen en raadsleden 
om handvatten op te halen voor ons 
lokale inclusiebeleid. Daarnaast 
zetten de leden van onze werkgroep 
Onbeperkt Meedoen (met enthousi-
aste ervaringsdeskundige inwoners)  

zich onder meer in voor meer 
bewustwording bij scholieren, voor 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en evenementen én voor 
meer semi-openbare toiletten. 

Ik nodig u graag uit om Oude IJssel-
streek te beoordelen op toeganke-
lijkheid. Iedereen mag stemmen, 
jong, oud, wel of geen beperking 
of chronische ziekte. Wanneer u 
stemt, krijgt u vragen over onderwijs 
en ontwikkeling, thuis, werk en 
inkomen, vrije tijd, vervoer, welzijn, 
gezondheid en ondersteuning.
Ik hoop dat u ons tips, verbeteringen 
of aandachtspunten meegeeft 
wanneer u stemt. Hiermee helpt u 
om onze gemeente nog toeganke-
lijker te maken. 
Het doel van de verkiezing is dat 
iedereen wint, in die zin dat alle 
gemeenten erop vooruit gaan voor 
mensen met en zonder beperking.

Stemmen kan tot 27 juni 2021 23:59 
uur. De beste twaalf gemeenten 
gaan naar de halve finale. Dan volgt 
een nieuwe stemronde, waarna vijf 
gemeenten overblijven, die door een 
vakjury worden beoordeeld. Op 7 
oktober is de winnaar bekend.
Ga naar www.meesttoegankelijke-
gemeente.nl en stem. Of kijk op de 
website van de gemeente voor meer 
informatie. Dank!

▲ Wethouder Kock

Denk mee! Hoe kan de gemeente beter 
samenwerken met u als inwoner?
We willen graag weten wat de 
wensen van de inwoners zijn. In een 
gesprek met maximaal 20 inwoners 
praten we over zaken als: Hoe 
willen we samenwerken? Wil ik wel 
samenwerken? Hoe kan de gemeente 
mij daar het beste voor uitnodigen? 
En wat verwachten we van de 
communicatie?

Wilt u hierover online meepraten? Dan 
kunt u zich aanmelden via een mail naar: 
communicatie@oude-ijsselstreek.nl 
met als onderwerp SAMENWERKEN. 
Graag ook aangeven wanneer u kunt 
aansluiten. De data zijn:
Maandag 31 mei: 20.00 tot 21.00 uur 
Vrijdag 4 juni: 16.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 4 juni: 19.30 tot 20.30 uur

mailto:ans%40sociaalwerk-oij.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl/kunstencultuurprijs
http://www.oude-ijsselstreek.nl/kunstencultuurprijs
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
mailto:communicatie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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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 10

Wie heeft voorrang op dit kruispunt Eikenlaan / Karel Doormanstraat in 
Varsseveld?
  Dit is een gelijkwaardige kruising in een 30 km/u zone dus de fietser heeft 

voorrang.
  De fietser komt uit een onverharde weg dus de auto heeft voorrang.
  De auto gaat harder en heeft voorrang.

VRAAG 11

Je rijdt op de Ulftsestraat in Etten. Wat voor type weg is dit?
  Dit is een 80 km/u weg met een vrijliggend fietspad in 2 richtingen.
  Dit is een 60 km/u weg met een fietssuggestiestrook op de rijbaan.
  Dit is een 60 km/u weg met een onderbroken kantlijn om de zijkant van de 

weg aan te geven.

VRAAG 12

Je nadert hier met de auto het zebrapad op de Silvoldseweg in Terborg.  
Wat doe je?
  Ik maak een noodstop, zodat ik nog op tijd stil kom te staan voor het 

zebrapad.
  Ik pas mijn snelheid tijdig aan, stop en geef de voetganger op het zebrapad 

voorrang.
  I k heb voldoende snelheid om deze voetganger nog te passeren en rijd 

rustig door.

De antwoorden vindt u elders in dit Gemeentenieuws

VEILIGVERKEERSQUIZ
Inzameling Taxussnoeisel weer 
van start
Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei!

Op dinsdag 25 mei start de stichting Taxus Taxi weer met het 
verzamelen van het frisse groen van deze haagplant. De éénjarige 
taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van het medicijn Taxol, 
dat een kankerremmende werking heeft. Door uw taxushaag te snoeien 
tijdens de inzamelperiode van Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke 
manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.  

De stijgende temperatuur in 
combinatie met de regenval van 
de afgelopen weken zijn voor de 
taxushaag de ingrediënten voor groei. 
Inmiddels is dan ook bekend dat de 
inzameling start op dinsdag 25 mei. 
Uw snoeisel aanmelden via taxustaxi.
nl/afspraak is mogelijk vanaf maandag 
24 mei (2de Pinksterdag), waarna de 
stichting vanaf 25 mei het verse groen 
bij u aan huis komt ophalen. 

Minimale hoeveelheid
De stichting kan het snoeisel gratis 
bij u thuis komen ophalen bij een 
minimum hoeveelheid van 15 kilo. 
Kleinere hoeveelheden zijn in te 
leveren bij inzamelpunten welke vanaf 
25 mei te vinden zijn via taxustaxi.nl/
uitgiftepunten. 

Kwaliteit
Naast de hoeveelheid is ook de 
kwaliteit van het snoeisel van groot 
belang. Zo kan de stichting enkel het 
snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de 
haag groeit. Takken en hele planten 
zijn helaas niet bruikbaar. Om het zo 
vers mogelijk in te zamelen vraagt de 
stichting u ook het snoeisel direct na 
het snoeien aan te melden. Voor meer 
informatie en instructievideo’s kunt 
u terecht op taxustaxi.nl/knipvoor-
waarden.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 
2021 weer gratis materialen verstrekt 
door Taxus Taxi. Door een grote 
vertraging in de levering, laat de 
befaamde Taxus Taxi Tas nog even 
op zich wachten, maar de stichting 
heeft voor een passende oplossing 
gezorgd. De tassen en zeilen zijn 
verkrijgbaar op de gemeentewerf en bij 
de publieksbalie op het gemeentehuis 
en bij diverse partners van Taxus Taxi, 
waaronder; Boerenbond, Welkoop, en 
Intratuin. Heeft u geen tassen, dan 
kunt u het snoeisel ook gewoon op een 
hoop leggen. De stichting zorgt dat het 
netjes wordt opgeruimd. 

Meer informatie over het inzamelen 
van taxussnoeisel en de stichting 
Taxus Taxi is te vinden via 
taxustaxi.nl. 

Wees alert op nep-acquisitie voor 
gemeentegids!
We hebben signalen ontvangen van 
ondernemers en organisaties dat er 
acquisitie wordt gevoerd voor een 
informatiegids in opdracht van de 
gemeente Oude IJsselstreek. Wij 
geven echter geen papieren gemeen-
tegids meer uit. De acquisitie en 

facturen zijn dan ook niet in opdracht 
van de gemeente. Wees extra alert 
wanneer u telefonisch, via post 
of e-mail benaderd wordt om een 
advertentie of vermelding in een gids 
goed te keuren of te betalen. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 01-06-2021 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  
27-05-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl
http://taxustaxi.nl/afspraak
http://taxustaxi.nl/afspraak
http://taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
http://taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
http://taxustaxi.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Bekijk de agenda van  
de raadsbijeenkomsten

Hoe kom ik in contact met  
de gemeenteraad?

De gemeenteraad is er voor en 
door inwoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek. Vandaar dat 
de gemeenteraad dichtbij de 
inwoners wil staan en betrokken 
wil zijn. Om betrokken te kunnen 
zijn is het belangrijk om te weten 
wat er speelt, hiervoor moeten 
raadsleden informatie ophalen 
uit de samenleving. U kunt de 
gemeenteraad op verschillende 
manieren benaderen. 

Via de griffie
De griffie verzorgt de communicatie met de raad. Met 
hen kunt u contact opnemen wanneer u in contact 
wilt komen met een raadslid, fractie of commissie of 
wanneer u brief heeft bestemd voor de raad. De griffie 
werkt onafhankelijk binnen de gemeente.  

Direct contact met raads- en commissieleden
U kunt ook zelf contact opnemen met de raads- en 
commissieleden. Een overzicht van alle raads- en 
commissieleden en hun contactgegevens staat op de 
website van de gemeenteraad.

Bezoek fractieoverleg
Regelmatig komen de fractieleden van de politieke 
partijen bij elkaar voor fractieoverleg. Tijdens dit 
overleg bereiden zij onder andere de vergaderingen 
voor. Ook ontvangen zij inwoners die graag iets met ze 
willen bespreken. Wanneer u een fractie wilt bezoeken 
en iets aan de leden wilt voorleggen kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de fractie. Ook 
deze contactgegevens vindt u op de website van de 
raad. 

Brief schrijven aan de gemeenteraad
U kunt ook een brief of e-mail sturen aan de 
hele gemeenteraad. U stuurt uw e-mail dan naar 
griffie@oude-ijsselstreek.nl De griffie zorgt voor 
verdere verspreiding naar de raad. Brieven die aan 
de gemeenteraad zijn gericht, worden op de lijst 
ingekomen stukken geplaatst. Deze lijst is een vast 
agendapunt van de vergadering van de raad. Tijdens 
deze bespreking neemt de raad een besluit over de 
wijze van afhandeling van uw brief. U krijgt daarvan 
bericht. Alle ingekomen stukken worden – in principe 
openbaar - op de website van de gemeenteraad 
geplaatst. 

Inspreken bij een raadscommissie
Tenslotte is er de mogelijkheid om in te spreken 
tijdens een raadscommissie. Wilt u gebruik maken 
van uw inspreekrecht? Neem dan contact op met de 
griffie. 

Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

#hoegeetgaat

De gemeenteraad staat aan het 
hoofd van onze gemeente. 
Maar hoe werkt het nu eigenlijk?
In deze rubriek leg ik dat uit.
Dit keer: een motie

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een 
motie indienen. In de motie wordt een wens, 
verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener 
van de motie kan zijn motie mondeling 
toelichten, daarna komen de andere fracties 
aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan 
aan wat ze van de motie vinden en of ze van 
plan zijn om met de motie in te stemmen. 

Na het debat over het onderwerp, wordt er over 
de motie gestemd. Als een meerderheid van 
de raad de motie aanneemt, wordt de motie in 
de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur 
van de gemeente, dat is het college van 
burgemeester en wethouders. Het aannemen 
van een motie is dus een middel van de 
gemeenteraad om invloed uit te oefenen op 
het beleid.

Marco Looman
Griffier

Contactgegevens 
Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel
 
Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

E-mail: griffie@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292
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Rens Spijkers (32)
Raadslid VVD

 Het Hofshuus, 
en plek waar alles 
samenkomt
Het Hofshuus is voor mij een fantastische plek die 
enorm bijdraagt aan de leefbaarheid van Varsseveld. 
De historie en het Achterhoekse karakter maken het 
een unieke plek. De ouwerwetse stijl, het groen en 
de rust tijdens het grootste deel van het jaar staan in 
groot contrast met de activiteiten tijdens de Kermis en 
het Hootchi Koe festival, waar jong en oud door elkaar 
heen lopen. En mijn persoonlijk mooiste herinnering 
hier is de zomer van 2019, waarin ik trotste getuige 
was bij het huwelijk van mijn zusje. Kortom een plek 
waar veel dingen samenkomen en wat ben ik blij met 
zo’n gave locatie in Varsseveld.

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

  ‘ Kerkdorp-politiek’,  
zwakte of kracht?

Kerkdorp-politiek wordt over het algemeen 
gezien als iets negatiefs. Men denkt al snel aan 
cliëntelisme, niet verder kijken dan je dorpsgrenzen, 
niet willen samenwerken, etc.

Op onze website staat: ‘We kiezen voor eerlijke, 
realistische en praktische oplossingen voor zaken die 
onze inwoners belangrijk vinden.’ Dat wil niet zeggen 
dat we ons niet bemoeien met zaken buiten onze 
gemeente (bijv. de ziekenhuissoap of de verbreding 
van de A12), want dat gaat de inwoners van Oude 
IJsselstreek zeer zeker aan. We hebben bewezen juist 
de samenwerking te zoeken – in de regio en verder - 
en dat blijven we zeker doen. Maar daarbij houden we 
altijd belangen van de inwoners van Oude IJsselstreek 
in ons achterhoofd.

Elke kern is belangrijk 
Lokaal Belang komt op voor de belangen van onze 
kernen. Als dat kerkdorp-politiek wordt genoemd door 
de landelijke partijen, nou en? We zijn nu eenmaal een 
lokale partij. Onze wethouders, raadsleden en fractie-
assistenten hebben de keuze daarvoor weloverwogen 
gemaakt en denken en handelen vanuit die gedachte.

Ons inziens is kerkdorp-politiek precies waar we als 
Lokaal Belang voor moeten staan!

Jaap Veldhorst
Raadslid  
Lokaal Belang

 “Pak je kans en praat mee!”

Burgerparticipatie verandert steeds meer van 
burgerinspraak naar burgerinitiatieven en 
gezamenlijke beleidsvorming. Of het nu woningbouw, 
zonnevelden of je eigen buurt betreft, mensen willen 
meepraten, meedenken en een actieve rol vervullen. 
Zo hoort het ook wat de PvdA betreft!

Wij zijn groot voorstander van burgerparticipatie, 
maar die moet dan vanuit het gemeentehuis goed 
georganiseerd worden. Contact en inspraak zorgt voor 
betere discussie en een zo breed mogelijk draagvlak. 
De besluiten die de raad vervolgens moet nemen 
hebben zo meer democratische waarde.

Inspraak kan meer en beter
Toch blijkt regelmatig dat inwoners zich onvoldoende 
of te laat gehoord voelen. Zoals bij de recente 
discussie over de zonnevelden. De mogelijkheid van 
inspreken is er over het algemeen wel maar vaak te 
laat. Wij vinden dat het veel beter kan! De PvdA wil dat 
zoveel mogelijk inwoners aan de voorkant én met de 
juiste informatie kunnen meedenken over de besluiten 
die een raad moet nemen. En daar liggen kansen! 
Op dit moment ontwikkelt de gemeente een visie op 
een breed participatiebeleid. U wordt uitgenodigd om 
daaraan mee te helpen. Ik hoop dat u die kans grijpt 
want samen kom je verder. 

Sylvia van Londen
Fractieassistent 
PvdA

 “Tumult op het Binnenhof”

De gekozen volksvertegenwoordigers willen 
terecht meer openheid en minder vooroverleg. Het 
zogenaamde “coalitieoverleg”, waar de ministers en 
de kamerleden van de regeringspartijen elke week 
de debatten voorkookten, moet verdwijnen. Er moet 
meer openheid en transparantie komen en de relatie 
tussen de overheid en de burgers moet verbeteren.

Hoe zit het hier dan?
Op lokaal niveau pleit de VVD-fractie al geruime tijd voor 
meer openheid en transparantie en voor meer dualisme. 
Met dualisme wordt bedoeld dat gemeenteraadsleden, 
ook die van partijen die wethouders leveren, opbouwend 
kritisch blijven tegenover burgemeester en wethouders.
Ook hier worden belangrijke beslissingen in een 
coalitieoverleg voorbereid, zodat de uitkomst van elk 
debat in de gemeenteraad bij voorbaat vast staat en 
zijn er onderhand steeds vaker besloten bijeenkomsten 
waar beleid wordt voorgekookt. Dat lijkt te veel op 
achterkamertjespolitiek. 

De rol van de gemeenteraad als uw 
volksvertegenwoordigers wordt zo ondergesneeuwd. 
Het is voor de hele gemeenteraad zaak om het 
vertrouwen in de gemeentepolitiek terug te verdienen. 
De VVD zal daarom blijven hameren op de noodzaak om 
de lokale democratie te verfrissen en op te schudden. 
We zullen concrete initiatieven nemen. Later meer dus!

Richard de Lange 
Fractievoorzitter 
VVD

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties CDA, PRO! en D66 aan het woord.
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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning  
’t Veld 20 te Terborg
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 plaatsing van 
zes lichtmasten (sportveldverlichting) op sportpark 
‘de Paasberg’ (’t Veld 20 te Terborg). De omgevings-
vergunning heeft het volgende identificatie nummer: 
NL.IMRO.1509.OV000075-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2020-1065.

Inzage 
De stukken liggen van 27 mei 2021 tot 7 juli 2021 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergun-
ning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij balie Vergunningen. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of 
een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijssel-
streek.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. 
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 graag een afspraak 
maken via de Publieksbalie: 0315 292292

Vergunningen/meldingen
HEELWEG
•  Hiddinkdijk 31, wijzigen veebestand, ontwerpbesluit ter 

inzage m.i.v. 27-05-2021, procedure 2A. Er kan slechts 
beroep tegen het uiteindelijke definitieve besluit 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is

•  Hoge Weg 33, aanleg vijver, vergunning verzonden 
18-05-2021, procedure 3A

•  Molenweg 21, vervangen uitbouw door tuindeuren, 
vergunning verzonden 18-05-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Dinxperloseweg 26, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 17-05-2021, procedure 1
•  Heidedijk 10, plaatsen zonnepanelen, aanvraag 

ontvangen 14-05-2021, procedure 1
•  Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats Kloosterhof 

11 in Silvolde, besluit gepubliceerd in de Staatscou-
rant 26-05-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Burgemeester Goldbergstraat 16, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 18-05-2021, procedure 1
•  Houtdreef 7, uitbouw berging, aanvraag ontvangen 

18-05-2021, procedure 1
•  Spreeuwenhof 10, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 17-05-2021, procedure 1
•  Euroweg 8, uitbreiding bedrijfshal, aanvraag 

ontvangen 10-05-2021, procedure 1
•  Euroweg 12, brandveilig gebruik, acceptatie 

verzonden 19-05-2020, procedure 1

•  Maatregel vrachtverkeer carpoolplaats 
Zelhemseweg (N330) Twente-route (N18), besluit 
gepubliceerd in de Staatscourant 26-05-2021, 
procedure 3A

•  Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 
De Egge 63 in Varsseveld,  besluit gepubliceerd in 
de Staatscourant 26-05-2021, procedure 3A

ULFT
•  Industrieweg, verkeersbesluit eenzijdig parkeer-

verbod, besluit gepubliceerd in de Staatscourant 
26-05-2021, procedure 3A

ANTWOORDEN

Vraag 10: B
De fietser komt uit 
een zandweg en moet voorrang verlenen. Rijd als 
automobilist wel met gepaste snelheid, want steeds 
vaker naderen (elektrische) fietsen met een hoge 
snelheid.

Vraag 11: C Dit is een 60 km/u weg. De strepen op 
de weg versterken de herkenbaarheid van de 60 
km/u limiet. De asstreep in het midden ontbreekt 
op een 60 km/u weg. Omdat de kantstreepjes hier 
zijn onderbroken denken mensen soms dat dit een 
fietsstrook is. Dat is niet correct. Op dit soort 60 km/u 
wegen kunnen fietsers onverwacht oversteken naar de 
woonerven. Verkeer van rechts heeft voorrang. Houd 
je aan de snelheidslimiet. Alvast bedankt namens de 
buurt.

Vraag 12: B Hier mag je maximaal 30 km/u rijden. Zie 
je kwetsbare verkeersdeelnemers bij een zebrapad, 
matig dan je snelheid en laat zien dat je gaat stoppen.

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.
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