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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

Vóór 2030 gaan in Oude IJsselstreek 
geen wijken van het aardgas af 
Het college van B&W in Oude IJsselstreek 
heeft besloten dat er vóór 2030 geen wijken 
van het aardgas af gaan. Nieuwbouwwo-
ningen zijn per definitie aardgasvrij. 

Wethouder Janine Kock: “Het is te vroeg 
om een wijkvolgorde te geven voor het 
aardgasvrij maken van de gemeente. Op 
dit moment zijn er nog te veel onduide-
lijkheden. Zo is een belangrijk obstakel 
de financiering van de warmtetransitie. 
We wachten de landelijke ontwikkelingen 
af voordat we wijken gaan afkoppelen. 
Er moeten eerst betaalbare en technisch 

haalbare alternatieven voor aardgas zijn, 
voordat het college over wil gaan tot het 
loskoppelen van het aardgas”. 

Voor 2030 wèl aan de slag met 
aardgasbesparing
Er wordt voor 2030 vooral ingezet op 
het beperken van het aardgasgebruik. 
Dit gebeurt in de gehele gemeente. In 
een aantal wijken komt er een specifieke 
intensieve wijkaanpak voor het verduur-
zamen van de bestaande bouw. Het 
gaat in deze eerste fase voornamelijk 
om het stimuleren van isolatie en andere 

duurzame maatregelen. Alles gebeurt op 
vrijwillige basis. Tot slot gaat de gemeente 
ook onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn voor warmtenetten.

De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar 
herzien. De verwachting is dat er over  
5 jaar veel meer duidelijk is vanuit het Rijk 
hoe de warmtetransitie moet gaan plaats-
vinden. Dan kan een beter onderbouwde 
keuze worden gemaakt. In de tweede 
Transitievisie Warmte van 2026 worden 
de nieuwe ontwikkelingen (financieel en 
technisch) meegenomen.

Er worden vóór 2030 nog geen 
wijken losgekoppeld van het 

aardgas in de gemeente  
Oude IJsselstreek ▶

N317: omleidingsroutes in verband met aanleg rotonde Bontebrug 
Tussen 12 april en 18 juni 2021 legt de 
provincie op de provinciale weg N317 
ter hoogte van het kruispunt Ulftseweg/
Oversluis/Dinxperloseweg een rotonde 
aan. Dit om de verkeersafwikkeling en 
de verkeersveiligheid op de N317 te 
vergroten. De provincie combineert deze 
werkzaamheden met onderhoudswerk-
zaamheden aan de Dinxperloseweg 
(N317) bij Bontebrug.

Werkzaamheden
Voor fietsers vanuit Dinxperlo legt de 
provincie een nieuwe fietsroute aan achter 
de cafetaria ‘Bij Ben’. De route ligt ten 
noordoosten van het bovengenoemde 
kruispunt en sluit aan op het 2-richtingen 
fietspad langs de N317 richting Ulft en 
Silvolde. Verder vindt er onderhoud plaats 
aan de hoofdrijbaan N317 Dinxperloseweg 
richt ing Dinxperlo over een lengte van 
ca. 600 meter. Ook wordt de voorsorteer-
strook rechtsaf komende vanuit Dinxperlo 
richting Bontebrug verwijderd ten behoeve 
van de verkeersveiligheid. 

Omleidingsroutes tussen 7 en 18 juni 2021
Tussen 7 en 18 juni 2021 is de Dinxperlo-
seweg afgesloten tussen Bontebrug en de 
Oude Dinxperloseweg.
•  Gemotoriseerd verkeer vanuit 

Doetinchem wordt omgeleid via de Oude 
IJsselweg (N817), Rijnweg, Engberg-
seweg en Marmelhorstweg naar de N317 
Dinxperloseweg en omgekeerd.

•  Torenstraat en Bergstraat zijn in deze 
periode bereikbaar via de nieuwe rotonde 
N317.

Planning
Vanaf maandag 12 april 2021 starten de 
werkzaamheden voor de aanleg van de 
rotonde en het fietspad. Naar verwachting 
zijn de werkzaamheden 18 juni 2021 klaar. 
Kijk voor actuele wegwerkzaamheden 
www.gelderland.nl/Overzicht-provincia-
le-wegen/N317-rotonde-Bontebrug 

Contact
Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag 
via het vragenformulier op de website van 
de provincie (www.gelderland.nl) of neem 
telefonisch contact op via (026) 359 99 99.
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N317 Bontebrug - Dinxperloseweg  
Fase 2: 7 juni t/m 18 juni 2021 
Weg afgesloten Dinxperloseweg tussen 
km. 59.4 en km 59.65
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Gemeenten sluiten 
samen overeenkomst met 
Dierencentrum Achterhoek
Dierencentrum Achterhoek (DCA) is de komende 10 jaar de partij die 
voor 7 Achterhoekse gemeenten wettelijke taken uitvoert op het gebied 
van dierenopvang. Dat is op woensdag 26 mei door het ondertekenen 
van de overeenkomst bekrachtigd. Door te kiezen voor deze lange 
termijn is er zekerheid en wordt de kwaliteit gegarandeerd. Daarmee is 
Dierencentrum Achterhoek ook de komende jaren dé partij in de regio 
voor onder andere de opvang van zwerfdieren. 

Zowel de gemeenten Doetinchem, 
Montferland, Bronckhorst, Aalten, 
Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJssel-
streek als Dierencentrum Achterhoek 
zijn tevreden met de uitkomst van 
de onderhandelingen over de inhoud 
van de overeenkomst. DCA was 
voorheen ook de partij waarmee deze 
gemeenten samenwerkten op het 
gebied van dierenopvang en voerde de 
taken naar tevredenheid uit. Daarom 

zien de gemeenten de samenwerking 
met veel vertrouwen tegemoet. 

Om de wettelijke taken te kunnen 
uitvoeren, ontvangt Dierencentrum 
Achterhoek jaarlijks (afgerond) €1,33 
per inwoner. Deze vergoeding zorgt er 
voor dat DCA professionele en dier-
vriendelijke opvang en verzorging van 
dieren in nood kan garanderen. 

Hoe is jouw verkeerskennis? Deze week de laatste twee vragen van 
de verkeersquiz. Je kunt de hele quiz ook in één keer maken op:  
https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl of scan de QR code..

VRAAG 13

Je rijdt 30 km/u. Hoe lang is de stopafstand als je plotseling moet stoppen?
  Ongeveer 10 meter
  Ongeveer 13 meter
  Ongeveer 15 meter

VRAAG 14

Hoe hard mag je rijden op de Industrieweg in Terborg?
  Maximaal 30 km/u.
  Maximaal 35 km/u.
  Maximaal 50 km/u. De antwoorden vindt u elders in dit Gemeentenieuws

VEILIGVERKEERSQUIZ

Erg trots
De verkiezing ‘Meest toegankelijke 
Gemeente van Nederland’ is van 
start gegaan en natuurlijk doen 
wij als gemeente ook een gooi 
naar de titel. We hebben immers 
de afgelopen jaren al hard gewerkt 
aan het toegankelijker maken van 
de gemeente. Onze werkgroep 
‘Onbeperkt Meedoen’ doet het 
fantastisch en ik ben trots op wat 
we al bereikt hebben! 

We proberen de gemeente zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor 
mensen met en zonder beperking. 
Bijvoorbeeld fysieke en digitale 
toegankelijkheid, het scholenproject 
en het testen van evenementen op 
toegankelijkheid en natuurlijk onze 
succesvolle toilettenactie.

Samen met Jan en Lucy ben ik de 
actiegroep ‘MTT’ (Meer Toeganke-
lijke Toiletten) gestart. We hebben 
bij bedrijven, horeca en winkels 
gevraagd of mensen gebruik 
mochten maken van hun toilet 
zonder verplichtingen. Daar werd 
erg positief op gereageerd. Er waren 
zelfs ondernemers die zelf contact 
met mij zochten om aan te geven 
dat zij ook mee wilden doen! Een 
erg sociale gemeente dus. Binnen 
een jaar tijd is de gemeente van 7 
naar meer dan 100 semi-openbaar 
toiletten gegaan! Die toiletten staan 

vermeld op de Facebookpagina: 
werkgroepMTT en je ziet ze in de 
‘Hoge Nood’ app. Met die app kun 
je zo’n 6000 openbare en open 
gestelde toiletten door het hele land 
vinden. Altijd handig! 

Verschillende organisaties hebben 
enthousiast gereageerd op 
wat we in de gemeente hebben 
bereikt met de toilettenactie. Ik 
heb een presentatie over onze 
toilettenactie gegeven tijdens het 
toiletsymposium in Amersfoort 
en een workshop voor 30 andere 
gemeenten bij een landelijke inclu-
sie-bijeenkomst. 

De werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’ 
wil dat iedereen mee kan doen! 
Daar zetten we ons samen voor in. 
We hopen dit jaar de prijs voor de 
‘Meest Toegankelijke Gemeente van 
Nederland’ te winnen.

Wil jij op onze gemeente stemmen? 
Dat kun je doen op de website van 
de gemeente: www.oude-ijssel-
streek.nl/verkiezing-meest-toegan-
kelijke-gemeente

Weet jij wat we kunnen doen om 
onze gemeente nog toegankelijker 
te maken? Mail het ons alsjeblieft!  
communicatie@oude-ijsselstreek.nl 

▲  Sandra Gosseling,  
werkgroep Onbeperkt Meedoen.

Doe ook mee aan de  
Week Zonder Afval  
Jaarlijks gooien we per persoon 
ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al 
leveren we daarvan een groot deel 
gescheiden in zodat het gerecycled 
wordt, het is nog veel beter om de 
berg afval te verkleinen. Met een paar 
simpele tips hebt u met gemak een 
legere vuilnisbak! Koop bijvoorbeeld 
vaker tweedehands, neem uw eigen 
waterflesje mee onderweg en deel 
en leen spullen. In de landelijke Week 
Zonder Afval, van 31 mei t/m 6 juni, 
proberen we samen deze tips uit om 
zo minder weg te gooien. 

Doet u ook mee? Kijk voor meer tips en 
inspiratie op weekzonderafval.nl. Daar 
kunt u zich aanmelden om elke dag 
een tip te ontvangen. 

https://verkeersquiz-oudeijsselstreek.vvn.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezing-meest-toegankelijke-gemeente
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezing-meest-toegankelijke-gemeente
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezing-meest-toegankelijke-gemeente
mailto:communicatie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
http://weekzonderafval.nl
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Wilt u ook NL-Alert ontvangen? 
Laad uw mobiel op en laat ‘m aan  
heeft u een mobiele telefoon? Zorg 
ervoor dat het apparaat aanstaat, 
zodat u NL-Alert kunt ontvangen. 
NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en 
informeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, terroristische 
aanslag of onverwacht noodweer. In 
een NL-Alert staat uitgelegd wat er 
aan de hand is, wat u moet doen en 
waar u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert 
op uw mobiele telefoon dan weet u 

meteen wat er bij u in de buurt aan de 
hand is en wat u moet doen.
Meer informatie over NL-Alert vindt u 
op www.nl-alert.nl. 

ANTWOORDEN

Vraag 13: B
Hoe harder je rijdt, hoe langer het duurt 
voordat je stil staat. In de ‘stopafstand’ zit bovendien de ‘reactietijd’ van de 
bestuurder. Een alerte bestuurder heeft een reactietijd van ongeveer één 
seconde om op de rem te trappen. Bij een snelheid van 50 km/u leg je dus 
al 14 meter af voordat je voertuig afremt. Vandaar dat in veel kinderrijke 
gebieden 30 km-zones zijn. Bij die snelheid duurt het ‘slechts’ 8 meter tot je 
reageert. Bij een snelheid van 30 km/u sta je na 13 meter stil.

Vraag 14: A Deze weg is ingericht als 30 km/u weg. Hier spelen kinderen 
en steken kwetsbare verkeersdeelnemers de weg over. Matig daarom je 
snelheid. Alvast bedankt namens de kinderen en ouders uit deze buurt.

VEILIGVERKEERSQUIZ

Webinar bedrijfsmatig duurzame energie opwekken voor MBK 
In 2030 willen we een energieneutrale 
gemeente zijn. Dit houdt in dat we 
net zoveel energie op duurzame wijze 
opwekken, als we verbruiken. Om dat 
doel te halen moeten we samen flink 
aan de slag! Ook ondernemers in de 
gemeente Oude IJsselstreek kunnen 
een bijdrage leveren. Voor Achter-
hoekse 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.

Een zonnig bedrijfsdak iets voor u?
Agem start een nieuwe wervingsronde, 
waarbij de focus ligt op de agrarische 
sector en bedrijven met een kleinver-
bruikers-aansluiting. De aftrap vindt 

plaats in de vorm van een informatief 
webinar over het programma Zonnige 
Bedrijven en de verschillende mogelijk-
heden en stappen in het realiseren van 
een Zonnig Bedrijfsdak. Op woensdag 
9 juni om 20.00 uur is er een webinar 
voor het Midden en Klein Bedrijf in de 
gemeente Oude IJsselstreek.

Gratis quickscan bij aanmelden webinar
Als u zich inschrijft voor het 
programma ‘Zonnige Bedrijven’ krijgt u 
een gratis quickscan en business-
case vergelijking aangeboden dat 
de technische en financiële moge-
lijkheden laat zien voor het plaatsen 
van zonnepanelen op uw eigen 
bedrijfsdak(en). Meld u dus snel aan! 
Aanmelden voor het webinar kan 
eenvoudig via www.agem.nl/webinar

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Margrietstraat 13, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 26-05-2021, procedure 1
•  Warmseweg 5, kappen 2 kastanjes, herplant 2 nog nader 

te bepalen bomen (kiezen uit inheemse soorten, bijv. 
eik, beuk, linde, es, paardenkastanje e.d.) op de locatie, 
vergunning verzonden 25-05-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Brederostraat 30, wijzigen kozijn/gevelpaneel, 

aanvraag ontvangen 18-05-2021, procedure 1

•  Kerkplein 3, melding activiteitenbesluit: wijzigen 
gesloten bodemenergiesysteem, acceptatie 
verzonden 20-05-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 03-06-2021)

•  Kerkplein 3, gebruiksvergunning brandveilig gebruik 
woonzorgcentrum, vergunning ter inzage vanaf 
03-06-2021, procedure 4A

•  Kromme Elleboog 8, vergroten berging en realiseren 
nieuw trapgat, aanvraag ontvangen 26-05-2021, 
procedure 1

•  Langenhorstweg 6B, bouw serre, vergunning 
verzonden 26-05-2021, procedure 3A

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

Zelhemseweg 57, kappen 1 zomereik, herplant 
1 zomereik op de locatie, vergunning verzonden 
25-05-2021, procedure 3A

•  Rieteweg 4, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 26-05-2021, procedure 1

http://www.nl-alert.nl
http://www.agem.nl/webinar
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MEGCHELEN
•  Asbroek 1, plaatsen tijdelijke woonunit, aanvraag 

ontvangen 21-05-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Bontebrug tegenover nr. 154, kappen 1 beuk, 

herplant van 1 beuk op de kaplocatie, vergunning 
verzonden 25-05-2021, procedure 3A

•  Prinses Christinastraat tegenover nr. 11, kappen 
1 boomhazelaar, herplant van 1 acacia in de 
buurt van de kaplocatie, vergunning verzonden 
25-05-2021, procedure 3A

SINDEREN
•  Kapelweg 40, melding Activiteitenbesluit: realiseren 

van 2 keuringsstraten binnen het landbouw-
mechanisatiebedrijf, acceptatiebrief verzonden 
25-05-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
03-06-2021)

•  Terborgseweg 17, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 20-05-2021, procedure 1

TERBORG
•  Bruntstraat tegenover nr. 3 en nr. 5, kappen 2 

elzen, herplant 2 elzen op de locatie, vergunning 
verzonden 25-05-2021, procedure 3A

ULFT
•  Dierenriem 44, wijzigen achtergevel, aanvraag 

ontvangen 19-05-2021, procedure 1
•  Lindenstraat 4, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 19-05-2021, procedure 1
•  Pol 89, handelen in strijd met regels R.O.: vestigen 

bedrijf aan huis, aanvraag ontvangen  
19-05-2021, procedure 1

•  Sleegstraat 15, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 19-05-2021, procedure 1

•  Speeltuinpad, renovatie hoge brug, vergunning 
verzonden 26-05-2021, procedure 3A

•  Sperwerstraat t.h.v. nr. 1 en nr. 16, kappen 2 
esdoorns, aanvraag ontvangen 04-05-2021, 
procedure 1

•  tussen Bongersstraat nr. 10 en de Keurkamer, 
kappen 2 beuken, herplant 2 beuken op de 
kaplocatie, vergunning verzonden 25-05-2021, 
procedure 3A

VARSSEVELD
•  Aaltenseweg 74, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 21-05-2021, procedure 1
•  Euroweg 12, melding brandveilig gebruik, acceptatie 

verzonden 19-05-2021, procedure 1

•  Guldenweg 23, plaatsen tijdelijke opslagruimte, 
aanvraag ontvangen 25-05-2021, procedure 1

•  Markenweg 11, plaatsen snelloopdeur, aanvraag 
ontvangen 21-05-2021, procedure 1

VOORST
•  Voorstsestraat 52, melding Activiteitenbesluit: 

plaatsen emissiearme vloer, acceptatiebrief 
verzonden 21-05-2021, procedure 1, (2 weken ter 
inzage m.i.v. 03-06-2021)

Ontwerpbestemmingsplan 
en Besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling “Kom 
Breedenbroek, ’t Kuipje”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 3 juni 
2021 tot en met 14 juli 2021 ter inzage liggen: 
•  het ontwerpbestemmingsplan “Kom Breedenbroek, 

’t Kuipje” met identificatienummer NL.IMRO.1509.
BP000170-ON01;

•  het m.e.r.-beoordelingsbesluit Kom Breedenbroek, 
’t Kuipje.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied ligt aan de westzijde van het dorp 
Breedenbroek in de hoek van de Terborgseweg en 
Den Dam en voorziet in het wijzigen van de huidige 
bestemming om de bouw van acht woningen en de 
realisatie van een speelveld mogelijk te maken. 

Inzage
De stukken liggen van donderdag 3 juni 2021 tot en 
met woensdag 14 juli 2021 voor iedereen ter inzage. 
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Balie-
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
Het ontwerp-bestemmingsplan is in elektronische 
vorm te raadplegen en te verkrijgen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de 
naam van het bestemmingsplan. In het gemeente-
huis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektro-
nische vorm als op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend. De overige stukken 
zijn op papier te bekijken.

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terin-
zagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbe-
stemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
een afspraak maken via het Telefonisch Informatie 
Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in verband met het ontwerpbestemmingsplan “Kom 
Breedenbroek, ’t Kuipje” ten behoeve van de realisatie 
van acht woningen en een speelveld een aanmeldno-
titie vormvrije m.e.r.-beoordeling laten uitvoeren. Uit 
de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt 
dat de milieueffecten van de voorgenomen ontwik-
keling beperkt zijn waardoor geen sprake is van een 
bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt voor een 
ieder gedurende bovengenoemde periode ter inzage 
in het gemeentehuis (Staringstraat 25, Gendringen). 
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar 
of beroep open, tenzij het de belanghebbende recht-
streeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen 
dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als 
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

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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