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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

Gemeente Oude IJsselstreek komt 
naar u toe met de Praotbus! 
Wij willen graag in gesprek met u over 
energiebesparing en verduurzaming van 
uw woning en wijk. Hiervoor komen we 
met de Praotbus coronaproof naar u toe!

De Praotbus is een omgebouwde 
SRV-wagen. Een nieuwe manier om 
met inwoners in gesprek te gaan en u 
dichtbij en laagdrempelig te informeren 
en adviseren. Ook willen we graag horen 
wat er bij u speelt en welke vragen u heeft 
voor de gemeente. Dat kan over allerlei 
onderwerpen gaan.
Op 17 en 25 juni gaan we op pad om met 
u te praten over energie en duurzaamheid.

Planning
Donderdag 17 juni staat de Praotbus in 
Silvolde en Ulft:

van 9.00 - 12.00 uur in Silvolde voor de 
PLUS supermarkt en van 13.00 - 16.00 uur 
in Ulft vlakbij cafetaria ‘De Blenk’. 

Vrijdag 25 juni staat de bus in Varsseveld 
op 3 locaties: 
9.00 - 11.00 uur omgeving Maurisstraat, 
van 11.30 - 13.30 uur achter de COOP en 
van 14.00 - 16.00 uur bij de weekmarkt.

Coronamaatregelen en de Praotbus
Wij houden rekening met de geldende 
coronamaatregelen. Neem a.u.b. een 
mondkapje mee bij uw bezoek aan de 
Praotbus. U bent van harte welkom als u 
vrij bent van klachten en geen corona heeft. 

Wij vragen u ook om zich te registreren 
zoals dat nu ook in de horeca gebruikelijk 

is. We vragen onder andere uw naam en 
contactgegevens voor eventueel bron- 
en contactonderzoek van de GGD. De 
gegevens worden 14 dagen bewaard en 
voor geen ander doel gebruikt.

Hoe ziet dat er op locatie uit?
We zetten een gebied af om de Praotbus 
waarbinnen de 4 aanwezige personen in 
gesprek kunnen met bezoekers op  
1,5 meter afstand bij een tafel. Als u zit 
kunt u uw mondkapje afdoen. Er zijn dus  
4 plekken waar we met u op gepaste 
afstand in gesprek kunnen. Als iedereen in 
gesprek is, vragen we u om te wachten op 
de daarvoor aangegeven plaatsen.

Meer info:  
www.oude-ijsselstreek.nl/pilot-Praotbus

In de Praotbus kunnen inwoners 
met de gemeente in gesprek over 

allerlei onderwerpen.  ▶

Tweede online gesprekssessie voor inwoners over 
aardgasvrij Oude IJsselstreek
Kunt u binnenkort nog koken op gas of 
wordt dat verleden tijd? Net als andere 
gemeenten staat ook gemeente Oude 
IJsselstreek voor een grote opgave. 
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. 
Het gebruik van aardgas heeft gevolgen 
voor ons en onze leefomgeving, zoals 
meer broeikasgassen door CO2-uitstoot 
en klimaatverandering. Dit vraagt om 
maatregelen en een slimme aanpak. Dat 
doen wij stap voor stap. In die stappen 
nemen wij de inwoners van Oude IJssel-
streek graag mee. 

De meeste huizen worden nog verwarmd 
door aardgas en de meeste mensen koken 
nog op gas. Dat gaat de komende 30 jaar 
veranderen. Niet in één keer, maar stap 
voor stap en wijkgericht. Hoe we dit gaan 
doen, staat in de zogenoemde Transitie-

visie Warmte. Toch kan deze verandering 
vragen oproepen. Daarom nodigen wij u 
uit om mee te praten over die stappen die 
Oude IJsselstreek verduurzamen. 

Digitale inwonersbijeenkomst maandag 
28 juni 
Wij gingen op 23 maart al in gesprek met 
verschillende inwoners tijdens een eerste 
digitale inwonersbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn de verschillende 
invalshoeken besproken en is de verduur-
zamingsstrategie tot 2030 toegelicht. 

Op maandag 28 juni 2021 is er van 
19.30 tot 21.30 uur een tweede 
online bijeenkomst. Het doel van 
deze bijeenkomst is het gesprek met 
elkaar aangaan en meningen en visies 
uitwisselen. Ook is er voldoende ruimte 

om vragen te stellen of zorgen te delen. 
Als gemeente vinden we de inspraak van 
al onze inwoners belangrijk. Vertel uw 
familie, vrienden, buren en kennissen dan 
ook over deze dialoogsessie.

Aanmelden
Aanmelden voor de online bijeenkomst op 
maandag 28 juni 2021 kan via  
www.oude-ijsselstreek.nl/aanmeldformu-
lier-bewonersbijeenkomst.   
Aanmelden voor de 
bijeenkomst kan  
tot 27 juni.
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Heeft u financiële problemen door 
coronamaatregelen? 
Kunt u daardoor noodzakelijk vaste 
kosten zoals huur, hypotheek, elek-
triciteit, gas, water en zorgverzeke-
ring niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodza-
kelijke Kosten (TONK) u misschien 
helpen. U kunt via de website van 
de gemeente een aanvraag doen 
voor de TONK.  

Wat is de TONK?
De TONK is bedoeld  voor inwoners 
die hun vaste noodzakelijke lasten 
als huur, hypotheek, gas, water en 
licht niet meer kunnen betalen. U 
kunt hiervoor een tegemoetkoming 
ontvangen van maximaal € 1.500,-. 
Aanvragen kan met terugwerkende 
kracht. 

Kom ik in aanmerking?
Voor de TONK kan iedere inwoner 
van Oude IJsselstreek in aanmerking 
komen, als aan de voowaarden wordt 
voldaan. Een voorwaarde is dat uw 
inkomen met ten minste 30% is 
gedaald als gevolg van de coronacrisis 
en uw vermogen niet meer dan  
€ 30.000,- bedraagt.

Hoe kan ik de TONK aanvragen?
Meer informatie over de TONK vindt u 
op www.oude-ijsselstreek.nl (typ in de 

zoekbalk TONK.) Hier vindt u ook het 
aanvraagformulier. 

Verlenging regeling
Onlangs is bekend geworden dat de 
overheid de TONK verlengt van 1 juli 
tot en met 30 september. Hierover 
volgt binnenkort meer informatie via 
de website van de gemeente.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de TONK? 
Neem dan gerust contact op met 
STOER. Dat kan op werkdagen van 8.30 
uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 
(0315) 553 533. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@stoerversterkt.nl.

Raadsbijeenkomsten juni 2021 
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream.

Raads-info-bijeenkomst 10 juni 
2021, 20.00 uur
Onderwerp:
-  Vitaal Buitengebied

Gecombineerde commissie 14 juni 
2021, 20.00 uur
AFE / FL / MO:
-  Ontwikkelkader doorontwikkeling Dru 

Industriepark 
FL:
-  Ambitiedocument VANG-beleid
AFE:
-  Toekomstbestendige Bedrijventer-

reinen
-  Jaarstukken 2020 Regio Achterhoek 
-  Begroting 2022 Regio Achterhoek

Raadscommissie FL 16 juni 2021, 
20.00 uur
Onderwerpen:
-  Energietransitie 
-  Principebesluit geselecteerde 

zonnevelden

Raadscommissie MO 17 juni 2021, 
20.00 uur
Onderwerpen:
-  Voortgang IKC Gendringen
-  Voortgang STOER
-  Herijken verordening Sociaal Domein 

onderdeel loopbaanbegeleiding
-  Jaarstukken + begroting 2022 SON

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via http://raad.oude-ijssel-
streek.nl/. Daar zijn de vergaderingen 
live te volgen. U kunt ook gebruik maken 
van de iPad-App ‘GO.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

Wie ruimt de 
poep op?
Als gevolg van corona zijn veel 
mensen al geruime tijd gedwongen 
thuis aan het werk. Door dat vele 
thuiswerken is ook de behoefte 
aan een huisdier groter geworden. 
Maar hoe weet je wat een goed 
moment in je leven is om een puppy 
te nemen? Is dat als je tijd, het 
geld of de mentale ruimte hebt om 
de komende vijftien jaar voor een 
nieuw gezinslid te zorgen? Er komt 
nogal wat kijken bij de zorg voor 
een hond en dit wordt nog wel eens 
onderschat. Het is wenselijk om je 
te verdiepen in het: ‘hoe doe je dat 
eigenlijk, een puppy opvoeden?’.

Het uitspreken van de wens en 
overgaan tot aanschaf van een 
puppy kan snel gaan. Het moment 
dat je naar een nest met puppy’s 
gaat kijken weet je op voorhand dat 
je verkocht bent. Die mooie ogen 
staren je aan en hoe kun je dan nog 
nee zeggen, want ze zijn zo lief….

Een puppy moet nog veel leren en 
dat vraagt veel geduld en energie 
van het gezin. Elke dag een aantal 
keren erop uit voor het plassen en 
poepen in de openbare ruimte. En 
vergeet AUB niet de poepzakjes! 
Een pup heeft beweging nodig en 
heeft een onvermoeibare speelbe-
hoefte. Dus samen aan de wandel 
door weer en wind. Minimaal 3x per 
dag, 7 dagen per week, 52 weken 
per jaar en dat ongeveer 15 jaar 
lang. Dat is bij elkaar 16380 (!)  
gezamenlijke wandeluitjes, zonder 
één moment van afzeggen. 

Samen wandelen buiten geeft baas 
en hond veel plezier. Maar er zijn 
ook ergernissen, zo blijkt uit de 

bordjes die ik regelmatig tegenkom 
tijdens mijn wandelingen. Bordjes 
die hondenbezitters oproepen om 
hun geliefde viervoeter aan de 
riem te doen, niet te laten poepen 
in de weilanden (dit kan leiden tot 
nare infecties bij koeien met grote 
gevolgen) en rekening te houden 
met jonge reekalveren en ander wild 
in de bossen. En in het dorp zie ik 
regelmatig het dringende verzoek: 
ruim de poep op! 

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een 
hondenliefhebber. Maar ik vind ook 
dat bij de aanschaf van een hond 
een langjarige verantwoordelijkheid  
hoort. Ik zie ontwikkelingen om 
mij heen die reden zijn tot zorg. En 
dat zijn niet alleen de bordjes die 
ik tegenkom. Soms blijkt een hond 
toch wat ‘lastiger’ en ‘tijdrovender’ 
dan gedacht. En wordt het beest zo 
snel als hij werd aangeschaft, ook 
weer buiten gezet.

Als gemeente hebben wij een 
wettelijke taak te vervullen op het 
gebied van dierenwelzijn. Stichting 
Dierencentrum Achterhoek 
draagt zorg voor de opvang van 
onder anderen ‘zwerf’ honden en 
zoekt naar een nieuw huisje met 
een goedwillende baas voor ze.  
Hiervoor dragen we als gemeente 
(een deel van de ) financiële lasten. 
En die lasten worden alleen maar 
groter als meer honden op straat 
komen te staan. Iets om over na te 
denken. Net als de vraag: Wie ruimt 
de poep op?

▲ Wethouder Ankersmit

De gemeente op social media

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


|  3

Waar kunt u terecht met uw 
overtollige huisraad, ook als het 
stuk is?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk spullen 
worden hergebruikt. Door alles van de afvalberg te redden wat nog voor 
een tweede leven in aanmerking komt, wordt het milieu gespaard. Bij 
Kringloop Aktief kunt u overtollige huisraad zoals een bank, kast, kleding, 
tv en vloerbedekking gratis inleveren. Het gaat hierbij om spullen die nog 
hergebruikt kunnen worden maar ook om huisraad dat stuk is.  

Ophalen van goederen
U kunt uw huisraad telefonisch 
aanbieden aan Kringloop Aktief, (0900) 
8313. Zij maken een afspraak wanneer 
de spullen bij u aan huis worden 
opgehaald. U kunt het afhalen ook zelf 
inplannen via www.aktiefonline.nl 

Zelf brengen
U kunt de spullen ook zelf brengen 
naar Gildestraat 43 in Doetinchem op 
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 
uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 
uur.  Voor het brengen van spullen kunt 
u niet terecht in Gendringen. 

Wat haalt Aktief NIET op en wat kunt 
u ook NIET brengen? 
Op de website www.aktiefonline.nl  
vindt u een lijst met goederen die Aktief 
niet ophaalt en die u ook niet kunt 
brengen. Hieronder een verkorte lijst:
•  Bouw- en sloopafval (ook keukens, 

deuren en laminaat)
•  Groenafval
•  Autobanden, auto-onderdelen, 

bedrijfsafval
•  Klein Chemisch Afval
•  Oud papier
•  Bedrijfskopieerapparatuur
•  Gevaarlijke goederen
•  Dieren en planten

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 15-06-2021 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  
10-06-2021 vinden op www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

Een gevonden of verloren voorwerp kunt u bij de gemeente melden via onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl of via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Heeft u geen 
e-mailadres, dan kunt u ook bellen met de gemeente via (0315) 292 292. 

Regionale aanpak voor specifieke 
doelgroep laaggeletterden
Iedereen moet kunnen meedoen in de 
samenleving. Maar te veel mensen 
hebben nog moeite met lezen, rekenen 
en het gebruiken van een computer of 
smartphone. Er is de afgelopen jaren 
hard gewerkt om aandacht voor laag-
geletterdheid te krijgen.

Regio Achterhoek wil ook mensen 
met een licht verstandelijke beperking, 
lichte psychische problematiek of 
mensen die om een andere reden 
niet terecht kunnen in het reguliere 
onderwijs bereiken. 

Een aanvullend aanbod voor deze 
specifieke doelgroep is belangrijk. 
Zodat ook zij mee kunnen doen in de 
samenleving. Hierdoor leren ze niet 
alleen (taal)vaardigheden, ze krijgen 

ook meer zelfvertrouwen en worden 
zelfredzamer en zelfstandiger. 

Regio Achterhoek wil een aanvullend 
aanbod voor deze specifieke doelgroep 
creëren en stelt hier een stimule-
ringssubsidie voor beschikbaar. Het 
betreft een stimuleringssubsidie 
voor maximaal 3 jaren. Na deze 
periode kunnen andere financierings-
bronnen gevonden worden. Organi-
saties kunnen een subsidieaanvraag 
doen voor aanbod in de regio, bij de 
gemeente Doetinchem, centrumge-
meente van de arbeidsregio. Voor 
meer informatie over de subsidiere-
geling kunt u contact opnemen met 
mevrouw D. Diepenbroek:  
(0314) 399 639 of via email:  
d.diepenbroek@doetinchem.nl 

http://www.aktiefonline.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Rafelderseweg 10, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 31-05-2021, procedure 1
•  Zeddamseweg 17, Drank- en horecavergunning, 

vergunning verzonden 27-05-2021, procedure 3B
•  Zeddamseweg 17, exploitatievergunning hore-

cabedrijf, vergunning verzonden 27-05-2021, 
procedure 3B

GENDRINGEN
•  Kerkplein 3, brandveilig gebruik, vergunning 

verzonden 01-06-2021, procedure 3A
MEGCHELEN
•  Uilenweg 3, vervangen bestaand gebouw door 

tuinschuur, vergunning verzonden 01-06-2021, 
procedure 3A

NETTERDEN
•  Lupseweg 3, realiseren parkbekabeling t.b.v. 

windpark Den Tol, aanvraag ontvangen 
27-05-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Patrijsplein 16, vervangen kozijn, vergunning 

verzonden 01-06-2021, procedure 3A
SINDEREN
•  Kroezendijk 12, melding activiteitenbesluit: betreft 

kleinschalig produceren van voedingsmiddelen, 
acceptatie verzonden 01-06-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 10-06-2021)

TERBORG
•  Varsseveldseweg 20A, bouw pallet opslag, 

aanvraag ontvangen 31-05-2021, procedure 1

ULFT
•  Bongersstraat 30, woningsplitsing, vergunning 

verzonden 01-06-2021, procedure 3A
•  Hofstraat achter nr. 17, tijdelijk plaatsen bijenstal, 

vergunning verzonden 01-06-2021, procedure 3A
•  Hogenkamp 22, melding activiteitenbesluit: 

betreft uitbreiden inrichting, door bouwen 
opslaghal met betonmagazijn voor monsters, 
acceptatie verzonden 01-06-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 10-06-2021)

•  Ir. Sassenstraat 11A, verbouwen van een kantoor 
tot twee wooneenheden, procedure verlengd, 
besluit verzonden 03-06-2021, procedure 3A

•  Kerkstraat ong., gewijzigd plan voor woongebouw 
van Zozijn, aanvraag ontvangen 27-05-2021, 
procedure 1

•  Kerkstraat, verplaatsen van 2 gehandicapten-
parkeerplaatsen, verkeersbesluit gepubliceerd in 
Staatscourant 09-06-2021, procedure 3A

•  Orion 34, realiseren uitbouw, vergunning 
verzonden 01-06-2021, procedure 3A

•  Riezenweg 1, verdagen beslistermijn met 6 weken, 
besluit verzonden 03-06-2021, procedure 1

•  Sperwerstraat t.h.v. nr. 1 en 16, kappen van 
2 esdoorns, herplant van 9 sierkersen, 3 rode 
meidoorns en 3 Italiaanse elzen op de locatie, 
vergunning verzonden 28-05-2021, procedure 3A

•  Veldstraat ong., bouw seniorenwoning, aanvraag 
ontvangen 02-06-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Eikenlaan 13, bouw kapschuur, vergunning 

verzonden 01-06-2021, procedure 3A

Werkbijeenkomst 
buitengebied digitaal te 
volgen
Donderdag 10 juni is er een openbare werkbijeen-
komst met de raad. Deze bijeenkomst gaat over 
de leefbaarheid van ons buitengebied. Inwoners 
kunnen deze bijeenkomst digitaal volgen. 

Signaleren van veranderingen
In ons buitengebied worden de gevolgen zichtbaar 
van veranderingen die in de loop van de jaren 
zijn ontstaan en nog zullen komen. Deze worden 
onder andere zichtbaar door de analyses van het 
Kadaster. Sommige van deze gevolgen kunnen 
een bedreiging zijn voor de leefbaarheid. Bijvoor-
beeld het risico van leegstaande schuren en 
ondermijning. Maar ook kleine knelpunten zoals 
de landweggetjes die eigenlijk te klein worden 
voor de steeds grotere trekkers. De gemeente wil 
preventief handelen en een actieve rol spelen om 
ons buitengebied leefbaar te houden. 

Gesprek met de gemeenteraad
Op 10 juni worden de trends in het buitengebied 
besproken en de analyses van het Kadaster. Daar 
blijkt bijvoorbeeld uit, dat er veel mais wordt 
verbouwd als het land ver van de boerderij ligt. Dat 
is misschien geen gewenste situatie voor de boer 
of de natuur. Na het bespreken van deze trends zal 
het college met de raad bespreken wat de eerste 
stap is richting een aanpak. Dat kan zijn een visie 
op deze trends en de aanpak daarin. Of misschien 
wel een concrete gereedschapskist, waarmee de 
gemeente de samenleving oplossingen kan bieden. 

U kunt de openbare raadsbijeenkomst over dit 
onderwerp volgen via de link in de agenda van: 
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

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.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

