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Samen tegen ondermijning
Ondermijning krijgt steeds meer aandacht, maar ondermijning zelf is nauwelijks 
zichtbaar. De gevolgen ervan zijn dat wel. We willen voorkomen dat ondermij-
ning hier meer voet aan de grond krijgt. Daarom zetten we er stevig op in met de 
gezamenlijke aanpak ondermijning. Op 3 juni hebben we samen met de politie 
en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) een controledag gehouden in Ulft. 

Veilige woonomgeving
Het Kennedyplein en omgeving is de 
eerste locatie waar de gemeente een 
controledag heeft gehouden. Er zullen 
vaker dergelijke controles uitgevoerd 
worden om meer zicht te krijgen op 
mogelijke ondermijningsactiviteiten; 
denk aan drugscriminaliteit, fraude, 
witwassen en milieucriminaliteit. De 
gemeente wil hiermee de leefbaarheid en 
veiligheid in Oude IJsselstreek vergroten 
en misstanden waar nodig oppakken. 
Het voorkomen en bestrijden van onder-
mijnende criminaliteit is één van de 
speerpunten binnen het integrale veilig-

heidsbeleid. De gemeenteraad heeft dit 
beleidsplan onlangs vastgesteld.  

Controledag rondom Kennedyplein in Ulft
Tijdens de integrale actie rondom het 
Kennedyplein in Ulft zijn circa 18 panden 
bezocht. De panden zijn onderzocht op 
onder andere bewoning, brandveilig-
heid en vergunningen. Medewerkers van 
gemeente, Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) en politie hebben veel mensen 
gesproken en gewezen op de signalen en 
gevaren van ondermijning. Ook hebben 
zij gewezen op het belang van melden 
van dergelijke signalen. Bewoners hadden 
begrip voor de controleactie. 

Samen tegen ondermijning
Voor de aanpak van georganiseerde crimi-
naliteit werkt de gemeente samen met 
veel partijen. Van politie, brandweer en 
Omgevingsdienst, tot maatschappelijke 
belangenorganisaties, ondernemers-
verenigingen en onderwijsinstellingen. 

Ziet u verdachte situaties?
Burgemeester Otwin van Dijk: “Onder-
mijning tegengaan kan de overheid niet 
alleen. Signalen van ondernemers en 
inwoners zijn heel belangrijk voor een 
succesvolle aanpak. Ziet u zaken die 
volgens u niet kloppen? Ziet u verdachte 
situaties in uw omgeving?  Meld dit dan. 
Bij de gemeente, wijkagent (via politie.
nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000. Als iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid neemt, maken we 
samen een vuist tegen ondermijning.” 

De gemeente heeft in Ulft een 
controledag gehouden om meer 

zicht te krijgen op  
ondermijningsactiviteiten. 

Bron: 112achterhoeknieuws.nl ▶

Gewoon (samen) jezelf zijn
Het is inmiddels 20 jaar geleden dat het 
eerste huwelijk tussen twee mensen 
van gelijk geslacht werd gesloten in 
Nederland. Niet alleen in Nederland, maar 
dit was wereldwijd een primeur! Nederland 
werd hiermee bekend als een tolerant 
land. Maar is dit wel zo? 

Het woord ‘homo’ is 20 jaar later nog 
steeds een scheldwoord en meer dan de 
helft van de koppels van gelijk geslacht 
loopt bewust niet hand in hand. Als iemand 
uit de kast komt, is daarbij nog veel angst 
over hoe de omgeving gaat reageren. En 
dat in een periode waarin iemand zelf ook 
nog moet wennen en accepteren. 

Toch zijn de cijfers bemoedigend. In 
Nederland vindt 92% van de bevolking 
dat homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen het leven moeten kunnen leiden 

dat zij zelf willen. Dit onderschrijven wij.  
Op bijzondere dagen wappert de regen-
boogvlag voor de LHBTI+ gemeenschap 
bij het gemeentehuis en medewerkers 
geven aan zichzelf te kunnen zijn. 

Om dit kracht bij te zetten heeft de 
gemeente, ter ere van het 20-jarig huwelijk 
tussen mensen van gelijk geslacht, 
feestelijk uitgepakt. Tijdens het afsluiten 
van een geregistreerd partnerschap met 
een koppel van gelijk geslacht zijn slingers 
opgehangen en is de regenboogvlag 
gehesen. Er werden foto’s gemaakt door 
een fotograaf en wethouder Janine Kock 
heeft het koppel gefeliciteerd met een bos 
bloemen.  

Burgemeester Otwin van Dijk: “Liefde is 
iets super moois. Natuurlijk maakt het 
daarbij niet uit of je op mannen valt of op 

vrouwen. Je moet gewoon samen jezelf 
kunnen zijn. En ook kunnen trouwen. Aan 
elkaar en je omgeving kunnen vertellen: wij 
horen bij elkaar. Nederland was het eerste 
land ter wereld dat het huwelijk tussen 
mensen van gelijk geslacht mogelijk 
maakte. Daar ben ik best trots op. Veel 
landen volgden. Dit jaar is het precies 20 
jaar geleden. Daar staan we natuurlijk bij 
stil. Lang leve de liefde!” 

Gemeente Oude IJsselstreek feliciteert het 
koppel en we wensen iedereen die dit leest 
veel liefde en ruimte om zichzelf te zijn.

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
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Iedere dag tekenen door ‘Kunst 
door de Brievenbus’  
“Goed leren tekenen, daar doe je je hele leven over.” 
Elke twee weken ontvangen 
deelnemers aan Kunst door de 
Brievenbus een envelop van Lang Leve 
Kunst en Naoberschap. De inhoud? 
Een blanco kaart en een kunstop-
dracht. De opdrachten zijn te maken 
met pen, potlood of ander creatief 
materiaal. Zo kunnen ouderen creatief 
aan de slag onder begeleiding van 
kunstenaars, zonder dat ze de deur 
uit hoeven. Het kunstproject brengt 
deelnemer Elly (67) uit Varsseveld 
meer creativiteit én meer sociaal 
contact. 

Een Van Gogh hoef ik niet te worden! 
Elly leest het in het Vizier en is meteen 
enthousiast. ”Laat ik maar eens zien 
wat het wordt,” denkt ze en meldt zich 
aan voor Kunst door de Brievenbus. 
En het is wat geworden!  Sinds ze 
meedoet, maakt ze niet alleen met 
veel plezier de brievenbusopdrachten. 
Ze tekent ook iedere dag iets op 
het aangeschafte tekenblok. ”Dan 
oefen ik technieken die ik op internet 
opgezocht heb, zoals het tekenen van 
perspectief, schaduw, glas. Ik wil alles 
leren.” 

De huiskamer is de plek waar het 
allemaal gebeurt. De eettafel is 
compleet bezaaid met kleurpotloden, 
gummetjes, puntenslijpsel, knipsels, 
foto’s…..  Niets wordt opgeruimd aan 
het eind van de dag. ”Lekker laten 
liggen. Ik blaas gewoon af en toe 
het stof er even af,” zegt ze lachend. 
Hoe dat moet met warm eten? ”Oh, 
lekker het bordje op schoot, we zijn 
maar met ons tweeën.” Zoon en 
dochter tekenden altijd al graag. Via 
Skype rollen hun tips binnen. Vooral 
goed kijken, is het advies. Elly heeft 
inmiddels nog een stap gezet: losser 
omgaan met kleurgebruik. Peer 
en appel doen het ook goed in het 
pimpelpaars als dat zo uitkomt. ”Goed 
leren tekenen, daar doe je je hele leven 

over. En zo lang heb ik niet meer. Maar 
ik hoef ook geen Van Gogh te worden.”

Over Kunst door de Brievenbus
Kunst door de Brievenbus is een 
project van Lang Leve Kunst en 
Naoberschap van Amphion Cultuur-
bedrijf. Om de week ontvangen meer 
dan 150 oudere Achterhoekers een 
tekenopdracht in de bus. Het project 
ontstond in april 2020. Toen corona 
ervoor zorgde dat veel activiteiten niet 
doorgingen en nagenoeg iedereen 
aan huis gebonden was. Met dit 
project komt telkens wat positiviteit 
het huis binnen. Inmiddels is er een 
grote schare trouwe fans en nog 
steeds melden ouderen zich aan. Als 
kers op de taart wordt een expositie 
voorbereid.

Lang Leve Kunst en Naoberschap
Het programma Lang Leve Kunst en 
Naoberschap organiseert kunstac-
tiviteiten voor ouderen met als doel 
samen van mooie momenten te 
genieten. Partners van het programma 
zijn Markenheem, Sensire, Attent, 
Herbergier, Liemerije, Slingeland 
ziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek 
Liemers, Cultuur- & Erfgoedpact 
en Amphion Cultuurbedrijf. Het 
programma wordt ondersteund 
door Fonds Sluyterman van Loo, Het 
RCOAK en het Fonds Cultuur Partici-
patie. Zie amphion.nl/langlevekunst 

De kunstprojecten van ‘Kunst door de brievenbus’ 
brengen positiviteit in het leven van Elly. 

De jonge 
mantelzorger
Afgelopen week was de ‘week van 
de jonge mantelzorger’.  Een mooi 
moment om stil te staan bij alle 
mantelzorgers in onze gemeente, 
maar speciaal de jongere mantel-
zorger. Ik mocht te gast zijn 
bij een lunch met 15 jongeren. 
Jonge mensen, veelal kinderen 
nog, sommigen samen met een 
vriendje of vriendinnetje. Want 
het is best spannend om zomaar 
met vreemden te gaan lunchen en 
dan te praten over je thuissituatie 
of waardoor je mantelzorger bent 
geworden. Soep, lekkere broodjes, 
flesje limo erbij en een toetje: de 
meesten hebben ervan gesmuld! 

Het was mooi en ontwapenend om 
de kinderen te horen. Sommige 
kinderen (van 9 jaar) zorgen voor 
een zieke moeder, anderen voor 
hun oma of maken zich zorgen over 
hun vader die vanwege ziekte niet 
lang alleen kan zijn. En weer, het 
overkomt me vaker, was ik geraakt 
door de openheid waarmee  er 
gesproken werd. En weer ben ik 
ervan overtuigd geraakt dat erover 
praten natuurlijk niet je zorgen 
wegneemt, maar wel helpt. Het is 
fijn te weten dat je niet de enige 
bent die wel eens moet zorgen voor 
een ander; of dat je niet de enige 
bent die rekening moet houden met 
beperkingen in je naaste omgeving.

Er zijn in onze gemeente veel 
mantelzorgers. Mantelzorg is iets 
dat je overkomt, waar je niet voor 
kiest, maar waarmee je geconfron-
teerd wordt. En de meeste mensen, 
kinderen en volwassenen, dóen 
het gewoon. Daarmee wordt het 
ook gewoon voor hen. Daar mogen 
we als samenleving best trots op 
zijn. Maar het is ook belangrijk er 
oog en een luisterend oor voor te 
hebben. Gelukkig hebben we in 
onze gemeente veel voorzieningen 
waar mantelzorgers gebruik van 
kunnen maken. Mijn oproep is en 
blijft: praat erover, niet alleen als het 
je teveel wordt, maar ‘gewoon’ als 
deel van je dagelijkse situatie. Zoek 
mensen in je omgeving op, wees 
vooral niet bang gek aangekeken te 
worden. 

We kunnen niet alle zorgen 
wegnemen, maar als we ervan 
weten kunnen we rekening met 
elkaar houden. En zo af en toe iets 
leuks organiseren. Hartstikke fijn 
toch?!

▲ Wethouder Overduin

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied, locatie Kleine en 
Grote Beer, Westendorp’ 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend dat met ingang van 17 juni 
2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage 
ligt: 
•  het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied, locatie Kleine en Grote 
Beer, Westendorp’ met identificatie-

nummer NL.IMRO.1509.BP000171-
ON01;

Plangebied en inhoud van het 
bestemmingsplan 
Het plangebied is gelegen aan de 
Kersendijk in Westendorp. Het plan 
voorziet in de realisatie van twee land-

goederen (Kleine en Grote Beer) met 
elk drie woningen en bijbehorende 
realisatie van nieuwe natuur. 

Inzage
De stukken liggen van donderdag 17 
juni 2021 tot en met woensdag 29 
juli 2021 voor iedereen ter inzage. 
Wanneer u de stukken in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij Balievergunningen. 
Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar (0315) 292 292 
of een e-mail sturen naar balie-
vergunningen@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 gemeen-

tehuis kunt u het bestemmingsplan 
zowel in elektronische 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 terinzagelegging kan 
iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan 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), telefoon-
nummer (0315) 292 292. 
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Aanvraag  
gehandicapten-
parkeerkaart  
online
Met een gehandicaptenparkeerkaart 
kunt u uw auto op een aangegeven 
gehandicaptenparkeerplaats parkeren. 
Deze parkeerplaatsen liggen dichtbij 
winkels en andere voorzieningen. U 
hoeft dan niet ver te lopen. Sinds kort 
kunt u de gehandicaptenparkeerkaart 
online aanvragen, via de website van 
de gemeente. U hoeft dan nog maar 
1 keer naar het gemeentehuis, om de 
kaart op te halen.

Om een gehandicaptenparkeer-
kaart aan te vragen moet u aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze voorwaarden vindt u op de 
website. Ook kunt u in aanmerking 
komen voor een passagierskaart, of 
een combinatie van beide kaarten. 
Kinderen kunnen ook in aanmerking 
komen voor een passagierskaart.

Hoe vraagt u de kaart aan?
U kunt uw aanvraag indienen via: 
www.oude-ijsselstreek.nl/gehandicap-
tenparkeerkaart. U heeft hiervoor uw 
DigiD nodig.

De gehandicaptenparkeerkaart kan 
voor maximaal 5 jaar afgegeven 
worden en moet dan opnieuw worden 

aangevraagd. Voordat u een aanvraag 
doet, is het goed om na te gaan of u 
aan alle voorwaarden voldoet en wat 
de kosten zijn.

U heeft een kaart aangevraagd, en 
dan?
De gemeente beoordeelt op basis 
van de door u ingevulde gegevens 
of u in aanmerking komt voor een 
gehandicaptenparkeerkaart. Hiervoor 
vragen wij advies aan het adviesbu-
reau Oreon. Oreon brengt op basis van 
een geneeskundig onderzoek advies 
uit aan de gemeente. Als het advies 
van het adviesbureau positief is, 
ontvangt u een oproep om de gehan-
dicaptenparkeerkaart op te halen in 
het gemeentehuis. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken. Wanneer uw 
aanvraag wordt afgewezen, dan kunt u 
hiertegen bezwaar maken.

Vragen
Heeft u vragen over de gehandicapten-
parkeerkaart. Of lukt het u niet de kaart 
aan te vragen via de website? Neem 
dan contact op met de gemeente via 
(0315) 292 292.

Raadsvergaderingen en agenda 
Gecombineerde commissie AFE / FL / 
MO 21 juni 2021, 20:00 uur
Onderwerpen:
-  Jaarrekening / Berap / Voorjaarsnota

24 juni 2021, 20:00 uur 
Raadsvergadering 
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream.

Onderwerpen:
-  Jaarstukken 2020 Regio Achterhoek
-  Begroting 2022 Regio Achterhoek
-  Bruidsschat Omgevingswet
-  Principebesluit geselecteerd 

zonnevelden 
-  Ambitiedocument VANG-beleid (Van 

Afval Naar Grondstof) 
-  Ontwikkelkader DRU Industriepark
-  Voorkeursrecht op gronden 

Varsseveld (Varsseveld-Noord)
-  Voorkeursrecht op gronden 

Varsseveld (Varsseveld-West)

-  Jaarstukken + begroting 2022 
Stadsbank Oost Nederland

-  Wijziging belastingverordeningen 
-  Vaststellen regionale bodemkwali-

teitskaart en Nota bodembeheer
-  Ongegrond bezwaar bestemmings-

plan Den Tol

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via https://raad.oude-ijs-
selstreek.nl/. Daar zijn de verga-
deringen 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-ijssel-
streek.nl

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: (0315) 292 439 of  
m.looman@oude-ijsselstreek.nl
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TIPS IN UW HUIS
   Kies voor buitenzonwering. U houdt de warmte 
buiten en u hoeft geen airco te kopen.

   Isoleer uw huis: warm in de winter, koel in de zomer.

   Houd het koel in huis door in de avond en de vroege 
ochtend de ramen tegen elkaar open te zetten. 
Overdag houdt u de ramen gesloten.

  Kies voor een groen dak. Veel koeler dan een gewoon 
dak, u houdt regenwater vast én u zorgt voor meer 
groen. 

TIPS IN UW TUIN
  Planten aan uw gevel houden uw huis koel. Denk 
aan klimplanten zoals clematis, roos en jasmijn.

  Zorg voor voldoende schaduw in uw tuin door 
voldoende bomen, struiken en eventueel een 
begroeide pergola.

  Door minder tegels en meer groen in uw tuin wordt 
de tuin echt koeler. En bij een plensbui kan het water 
ook sneller weg.

  Wees zuinig met water. Zoek een mooie zwemplek 
in plaats van een zwembad in je tuin te vullen. 
Op www.zwemwater.nl ziet u waar je veilig kunt 
zwemmen.

De temperatuur stijgt. Dat lijkt misschien leuk, maar we krijgen er ook last van. Tijdens een hittegolf 

blijft het lang warm in huis, kwetsbare ouderen hebben last van hittestress en de natuur krijgt een klap. 

Met z’n allen kunnen we er wat aan doen. Bijvoorbeeld door te beginnen in en rondom je huis. 

Hoe warm krijgt u het deze zomer?

Meer tips? 

kijk op www.weetvanwater.nl

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oude IJsselstreek.
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Gemeente Oude IJsselstreek komt naar u toe met de Praotbus! 
Wij willen graag in gesprek met u 
over energiebesparing en verduur-
zaming 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 duur-
zaamheid.

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 Mauris-
straat, 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 gebrui-
kelijk 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.  ▶

Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning Leemscherweg naast nr. 7, Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor 
de bouw van een levensloopbestendige woning en 
bijgebouw aan de Leemscherweg ten westen van 
nr. 7 in Varsseveld. De omgevingsvergunning heeft 
het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000072-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W-2020-0824.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. De verleende 
omgevingsvergunning wordt t.o.v. de ontwerpbe-

schikking niet gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 
17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021. Wanneer u de 
omgevingsvergunning 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. 
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de gemeente (www.
oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de locatie 
Leemscherweg naast nr. 7. In het gemeentehuis kunt 
u de omgevingsvergunning zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tijdens 
de terinzagelegging beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een 
zienswijze in te dienen. Tijdens de beroepstermijn kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat 
op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in 
tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde 
rechtbank.

Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Den Dam 1, verbouw en renovatie woning, aanvraag 

ontvangen 04-06-2021, procedure 1
•  Weidenhoek 2, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 08-06-2021, procedure 1
ETTEN
•  Margrietstraat 38, opbouw achterzijde woning, 

vergunning verzonden 08-06-2021, procedure 3A 
GENDRINGEN
•  Anholtseweg 42, bouw berging met afdak, 

vergunning verzonden 08-06-2021, procedure 3A
SILVOLDE
•  Roomberg 50, kappen 1 acacia, aanvraag 

ontvangen 20-05-2021, procedure 1
SINDEREN
•  Kromkamp 4 en 4a, bouwen dubbele woning, 

vergunning verzonden 08-06-2021, procedure 3A

TERBORG
•  Sint Jorisplein 16,  handelen in strijd met regels 

R.O.: exploitatie escape room, vergunning 
verzonden 14-06-2021, procedure 3A

•  Varsseveldseweg 20A, melding activiteitenbesluit: 
plaatsen overkapping voor opslag emballagemate-
riaal, acceptatie verzonden 04-06-2021, procedure 
1 (2 weken ter inzage m.i.v. 17-06-2021)

•  ’t Veld 20, melding activiteitenbesluit: plaatsen van 
6 lichtmasten rondom veld 1 van voetbalvereni-
ging V.V. Terborg (milieu), acceptatie verzonden 
08-06-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
17-06-2021)

ULFT
•  ’t Goor 5, bouw bedrijfshal, vergunning verzonden 

08-06-2021, procedure 3A
•  Heggenseveld 1, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening, tijdelijk bewonen ged, voorm. 

schoolgebouw, aanvraag ontvangen 04-06-2021, 
procedure 1

•  Piet Molpad 7, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 08-06-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Ds. W. v. Eertenstraat 16, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 07-06-2021, procedure 1
•  Het Heusinkveld 5, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: splitsen woning, aanvraag 
ontvangen 10-06-2021, procedure 1

WESTENDORP
•  Terborgseweg 34, melding activiteitenbesluit: 

realiseren nieuwe stal en wijzigen aantal soort 
dieren (milieu), acceptatie verzonden 04-26-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 17-06-2021)



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.


