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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

Burgemeester Otwin van Dijk 
verraste Jos van den Berg met 

een Koninklijke onderscheiding. 
Bloemen waren er voor zijn vrouw 

Antoinette.

Lintje voor Jos van den 
Berg van CARE Travel
Vorige week vrijdag reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke onder-
scheiding uit aan de heer Jos van den Berg uit Varsselder. Het heeft Zijne 
Majesteit behaagd om hem te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. 
De uitreiking vond plaats in de Conferentiezaal op het DRU Industriepark in Ulft. 

Jos van den Berg besteedt wekelijks een 
groot aantal uren aan Stichting CARE 
Travel, een regionale organisatie die kleine 
uitstapjes en activiteiten verzorgt op 
bijzondere locaties voor mensen die wat 
extra zorg nodig hebben. Het overlijden 
van zijn eerste echtgenote had een diepe 
impact op de levens van zowel hem als 
zijn moeder. Beiden vonden veel troost 
in de oprichting en het succes van CARE 
Travel, ter nagedachtenis aan zijn eerste 
vrouw. 

Tijdens een rit met de ambulance 
vanwege de ziekte van zijn vrouw, merkte 
hij wat het met een terminaal zieke patiënt 
doet om er éven uit te zijn. Het raakte hem 
diep en met deze ervaring wilde hij iets 
doen. Zonder geld en met een geleend 
taxibusje is zo - nu 10 jaar geleden - 
CARE Travel ontstaan. 
Met zijn liefde voor de medemens, zijn 

bevlogenheid en energie overtuigde hij 
diverse regionale bedrijven om mee te 
doen met dat éne doel: mensen die in een 
isolement zitten of dreigen te komen, een 
onbezorgd dagdeel mee uit te nemen. 
Stichting Care Travel is uitgegroeid tot een 
organisatie met meer dan 300 gasten en 
een 100-tal vrijwilligers. Dit in samenwer-
king met sponsoren, ambassadeurs en de 
goodwill van bedrijven om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. 
Inmiddels zijn er drie bussen die dagelijks 
ingezet kunnen worden. De gasten worden 
allemaal thuis opgehaald en na het uitje 
weer veilig thuisgebracht. 
Een bus kan ook ingezet worden voor een 
wens-rit. Het is zelfs mogelijk om iemand 
te vervoeren met een brancard. 
Jos is ook degene die sponsoren en 
externe relaties aan de organisatie weet 
te binden. Met zijn persoonlijke verhaal en 
ervaring weet hij iedereen te raken. 

Herinneringsmunt voor veteranen
Ook dit jaar wordt er vanwege corona 
geen Veteranendag gevierd in Oude 
IJsselstreek. Om deze dag niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan, hebben alle 
veteranen in onze gemeente een tastbare 
herinnering gekregen in de vorm van een 
munt. 

Lees meer hierover op pagina 5 van dit 
Gemeentenieuws.

Vanaf 1 juli 
statiegeld op 
kleine plastic 
flesjes

Vanaf 1 juli zit er 15 eurocent statiegeld 
op kleine plastic flesjes frisdrank en water. 
Deze flesjes zijn te herkennen aan het 
nieuwe statiegeldlogo. Consumenten 
kunnen kleine statiegeldflesjes inleveren 
bij (grotere) supermarkten, tanksta-
tions langs de snelweg en een aantal 
andere plekken zoals sportverenigingen. 
Statiegeld Nederland zorgt samen met 
producenten en innamepunten voor 
invoering van het nieuwe statiegeldsys-
teem. 

Het doel is zoveel mogelijk, maar zeker 
90 procent van de kleine plastic flesjes 
die worden verkocht weer in te nemen. 
Plastic is een waardevolle grondstof en 
het is zonde als die verloren gaat. Van de 
kleine plastic flesjes kunnen weer andere 
verpakkingen en producten gemaakt 
worden. 

Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 
600 miljoen grote plastic flessen frisdrank 
en water verkocht in Nederland. In april 
2020 besloot staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 
het bestaande statiegeldsysteem uit te 
breiden met kleine plastic flesjes frisdrank 
en water om zo de hoeveelheid zwerfafval 
te verminderen. Kijk voor meer informatie 
op https://statiegeldnederland.nl/. 
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Werken aan toegankelijkheid in 
Oude IJsselstreek

De werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’ kijkt waar mensen met een beperking in onze gemeente letterlijk of 
figuurlijk tegenaan lopen en brengt hier verbetering in.

Deze maand ís de verkiezing van 
de ‘Meest Toegankelijke Gemeente 
van Nederland’ van start gegaan.  In 
Oude IJsselstreek werken we aan 
toegankelijkheid samen met de 
werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’. 
Deze groep enthousiaste vrijwilli-
gers is in 2018 gestart. De groep 
heeft in totaal ongeveer 25 leden. De 
meesten hebben zelf een beperking. 
Anderen hebben, door hun werk of 
privéleven, ervaring met mensen 
met een beperking. De leden kijken 
waar mensen met een beperking in 
onze gemeente letterlijk of figuurlijk 
tegenaan lopen. En dan gaan ze 
samen aan het werk om daar 
verbetering in te brengen.

Projecten van de werkgroep
Mooi voorbeeld van een project 
vanuit die werkgroep is de meelees-
groep waar Anton Visser meer over 
vertelt in zijn column hiernaast. Ook 
het scholenproject is een succes. De 
werkgroep gaat naar basisscholen om 
daar informatie te geven aan kinderen 
over hoe het is om te leven met een 
beperking. De leerlingen mogen 
bijvoorbeeld lopen met een blin-
dengeleide-stok. Ook mogen ze een 
parcours rijden in een rolstoel. 

Een nieuw initiatief is de adviesgroep 
die helpt bij het wennen aan een 
scootmobiel of ander voertuig. 
Wanneer mensen voor het eerst 
een scootmobiel of ander rijdend 
hulpmiddel krijgen, vinden ze het 
vaak spannend om hiermee op pad 
te gaan. Ze kennen het voertuig nog 
niet zo goed en durven het verkeer niet 
in. Werkgroepleden Rudi en Roy zijn 
ervaringsdeskundig. Ze gaan graag in 
hun eigen scootmobiel en rolstoel met 
deze mensen op pad om zo samen 
te kunnen wennen aan het rijden op 
de weg. Binnenkort leest u hier meer 
informatie over via onze website, 
social media en het Gemeentenieuws. 

We werken ook steeds meer samen 
met maatschappelijke organisaties om 
de gemeente toegankelijker te maken. 
Zo hebben we via de Stichting Prokkel 
kunnen regelen dat tijdens de verkie-
zingen afgelopen maart voor het eerst 
een prokkelduo (Lisa en Hanneke) als 
vrijwilliger op het stembureau heeft 
meegewerkt. Iets wat we zeker weer 
gaan doen bij de volgende verkie-
zingen. 

Werkconferentie ‘Oude IJsselstreek 
Inclusief!’
Dit zijn mooie voorbeelden, maar 
er is meer mogelijk. Daar gaan we 
samen met onder meer leden van de 
werkgroep en externe organisaties 
over praten tijdens de werkconferentie 
‘Oude IJsselstreek Inclusief!’ op 30 juni 
a.s. Dat doen we aan de hand van 4 
thema’s:
• de inclusieve arbeidsmarkt
• inclusief onderwijs
• de inclusieve buurt 
• vrije tijd, cultuur en sport.

Vanwege de corona-maatregelen 
is het geen avond waarop iedereen 
zomaar binnen kan lopen. We hebben 
een aantal organisaties uitgenodigd. 
Maar als u graag mee wilt praten, 
dan kunt u mailen naar projectleider 
Klaasje Wartena via: k.wartena@
oude-ijsselstreek.nl.

Vragen of suggesties? Neem contact 
op!
Natuurlijk kunt u ook altijd contact 
opnemen als u ergens tegenaan 
loopt op het gebied van toeganke-
lijkheid. Of als u suggesties heeft 
om de gemeente nóg toegankelijker 
te maken. Mail of bel dan naar de 
gemeente. We gaan er graag mee 
aan de slag. Want iedereen moet mee 
kunnen doen!
Meer informatie over toegankelijk-
heid in de gemeente en de werkgroep 
Onbeperkt Meedoen vindt u op: www.
oude-ijsselstreek.nl/toegankelijkheid 

Meeleesgroep 
maakt brieven 
beter leesbaar
Het begon allemaal met de uitno-
digingsbrief voor een bijeenkomst 
over inclusie. Mijn vrouw kreeg 
deze uitnodiging, omdat ze een 
scootmobiel van de gemeente 
heeft. Ze gaf mij de brief en zei: wat 
moet ik hiermee ik begrijp er niets 
van. Na afloop van de bijeenkomst 
werden er vrijwilligers gevraagd 
voor een werkgroep. Ik heb me 
toen opgegeven met het idee, dat ik 
misschien wat aan de leesbaarheid 
van brieven van de gemeente kan 
doen.

Azza Mansour, Muhammed Bulut 
en ik vormen samen een meelees-
groep die standaardbrieven van de 
gemeente aanpast. Om ze beter 
leesbaar te maken voor iedereen, 
ook laaggeletterden en mensen met 
een niet Nederlandse achtergrond. 
Mevrouw Mansour is geboren in 
Egypte en heeft een universitaire 
opleiding gedaan in Alexandrië. De 
ouders van Muhammed zijn Turks, 
hij is geboren in Nederland. Ik ben 
een gepensioneerde leraar van de 
HAN en schrijver van een aantal 
technische boeken.
Als meeleesgroep hebben we een 
heel stel standaardbrieven van 
de gemeente gekregen en deze 
regel voor regel doorgelezen en 
aangepast. Met name ambtelijke 
termen hebben we aangepast. 
Ook lange zinnen en het onnodig 
gebruik van synoniemen hebben we 
veranderd.

Hierbij een paar voorbeelden van 
wat we zoal aangepast hebben:
In brieven voor de aanvraag van 
reisdocumenten hebben we reisdo-
cumenten consequent veranderd in 

paspoort of identiteitskaart, omdat 
iedereen een paspoort of ID-kaart 
nodig heeft ook al ga je niet op reis. 
Ook termen als: ‘in behandeling 
nemen’ hebben we veranderd in 
‘behandelen’, ‘beroep doen op’ in 
‘gebruik maken van’, ‘op grond 
van’ in ‘volgens’ en ‘vermissing’ in 
‘kwijtgeraakt’.

Bij elkaar hebben we ongeveer 20 
standaardbrieven van verschillende 
afdelingen aangepast.

Ook hebben we van alle aanpas-
singen een soort ‘vertaallijst’ van 
ruim 100 termen en uitdrukkingen 
gemaakt. Deze is nu in gebruik bij 
de verschillende afdelingen, om zelf 
alle bestaande en nieuwe brieven 
aan te passen. Deze lijst wordt ook 
gebruikt voor het woordgebruik op 
de gemeentelijke website.
Hopelijk is hiermee de communi-
catie tussen de gemeente en de 
inwoners een stuk duidelijker 
geworden. De gemeente is hiermee 
toegankelijker geworden voor 
iedereen en speciaal voor mensen 
met minder-digitale vaardigheid en/
of een buitenlandse achtergrond.

Verkiezing meest toegankelijke 
gemeente
Graag wil ik iedereen nog vragen om 
onze gemeente te beoordelen op 
toegankelijkheid. Dat kan via:
www.oude-ijsselstreek.nl/verkie-
zing-meest-toegankelijke-gemeente 

Hopelijk worden we de meest 
toegankelijke gemeente van 
Nederland!

Anton Visser

▲ Anton Visser, lid Meeleesgroep

mailto:k.wartena%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Bedrijfskavels te koop op 
Hofskamp Oost II
Al enige tijd hebben we als gemeente geen bedrijfskavels meer te koop 
op ons bedrijventerrein Hofskamp Oost II in Varsseveld. We zijn dan ook 
blij te melden dat we over nieuw aanbod beschikken. We hebben namelijk 
twee nieuwe kavels in de verkoop gekregen. 

Het gaat om een kavel aan de Euroweg 
van ca. 6.100 m2 en om een kavel 
van ca. 11.300 m2 op de hoek van 
de Markenweg en de Valutaweg. De 
kavels zijn bij voldoende belangstel-
ling te verkavelen in meerdere kleine 
kavels, dus reageert u ook gerust als 
u op zoek bent naar een kavel met 
een kleinere afmeting. De grondprijs 
bedraagt € 100,- exclusief BTW per 
m2, voor een zichtlocatie € 110,- 
exclusief BTW per m2. 

Aangezien we al enige tijd geen 
aanbod aan bedrijfskavels hebben 
gehad op dit terrein en er nu door 
recente ontwikkelingen alsnog aanbod 
ontstaat, heeft het college besloten de 
verkoop hiervan op diverse manieren 
kenbaar te maken. Aangezien de kans 
aanwezig is dat de vraag het aanbod 
gaat overstijgen, geschiedt de verkoop 
bij inschrijving.

Wat betekent dit?
De gemeente wil overgaan tot de 
verkoop van deze twee kavels. Als het 
aantal geïnteresseerden het aanbod 
overstijgt, maakt de gemeente, op 
basis van zogenaamde kwalita-
tieve criteria, de keuze aan welke 
ondernemer de kavel verkocht wordt. 
Daarbij kijkt zij naar onderstaande 
onderwerpen in willekeurige volgorde:
-  Levert u als ondernemer een bijdrage 

aan de werkgelegenheid in de 
gemeente?

-  Past uw onderneming bij de bouw, 
maar ook in haar bedrijfsvoering, 
duurzaamheidsaspecten toe?

-  Wat is de beeldkwaliteit van het 
bedrijfspand en omgeving dat u wilt 
ontwikkelen?

-  Heeft u met de aankoop een inves-
teringsdoelstelling in het kader van 
projectontwikkeling of bouwt u 
voor de ontwikkeling van uw eigen 
onderneming?

-  Op welke manier heeft u sociale 
betrokkenheid bij Varsseveld en 
de gemeente of hoe wilt u dit in de 
toekomst gaan vormgeven?

-  Is uw bedrijf innovatief en is het een 
voorloper binnen haar branche?

-  Is uw bedrijf van toegevoegde waarde 
voor de aanwezige ondernemers in 
Varsseveld en onze gemeente?

Dat betekent dus dat de kavels niet bij 
opbod of op volgorde van inschrijving 
worden verkocht. De inschrijving vindt 
plaats puur met als doel binnen een 
periode van drie weken alle belangstel-
lenden en hun onderbouwing op basis 
van deze criteria vast te leggen.

Wanneer vindt dit alles plaats?
-  Publicatie van de verkoop 

23 juni 2021 
-  Start inschrijftermijn 

24 juni 2021
-  Sluiting inschrijftermijn 

10 juli 2021
-  Eerste beoordelingsronde inschrij-

vingen 
12 tot en met 20 juli 2021

-  Gespreksronde met geselecteerden 
21 juli tot en met 31 juli 2021

-  Definitieve selectie koper(s) kavels 
2 tot en met 10 augustus 2021

Ik heb interesse, wat moet ik doen?
Heeft u interesse of wilt u praktische 
informatie over de kavels, kijk dan op 
onze website www.oude-ijsselstreek.nl 
of stuur een e-mail naar
economie@oude-ijsselstreek.nl 

Op bedrijventerrein Hofskamp Oost II heeft de gemeente twee nieuwe kavels in de verkoop gekregen.

Herinneringsmunt voor Veteranen 

Op 26 juni is het weer landelijke Veteranendag. De dag waarop we de 
veteranen bedanken die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. Vanwege de nog steeds geldende coronaregels gaat de Vetera-
nendag in Oude IJsselstreek dit jaar wederom niet door. 

Burgemeester Otwin van Dijk: “Het 
is ontzettend spijtig dat ook dit jaar 
de Veteranendag geen doorgang kan 
vinden. Dat is namelijk hét moment 
waarop ik, namens alle inwoners, mijn 
waardering uit kan spreken voor alle 
getoonde inzet en moed. Om deze 
dag niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan, hebben alle veteranen in onze 
gemeente, namens het gemeente-
bestuur, een tastbare herinnering 
gekregen. Een herinnering in de vorm 
van een munt, een zogenoemde 
‘challenge coin’, die speciaal is 
ontworpen voor inwoners van Oude 
IJsselstreek met de Veteranenstatus. 
Ook alle nieuwe veteranen uit onze 
gemeente krijgen bij hun eerste 
uitnodiging voor de Veteranendag 
een munt uitgereikt. Het blijft een 
exclusieve en unieke waardering.”

Historie challenge coins
De geschiedenis van de ‘challenge 
coins’ gaat bijna honderd jaar terug en 
begint in Amerika. Ieder legeronderdeel 
tot op compagniesniveau heeft een 
eigen logo. De commandant van zijn 
onderdeel liet vaak een ‘challenge coin’ 
maken voor zijn manschappen om 

daarmee het saamhorigheidsgevoel 
van zijn compagnie te versterken. Deze 
gewoonte is ook veelal overgenomen 
binnen onze Defensieonderdelen.

Dank en waardering
Symbolisch werd de 1e challenge 
coin overhandigd aan Remy Slutter, 
veteraan van 6e Inf.  Bat. Ned. Nieuw 
Guinea 1962. Hij noemt het initiatief 
voor deze munt prijzenswaardig:
“Hieruit blijkt dat er ook aandacht is 
voor de veteranen uit onze gemeente 
als wij dat niet verwachten. Een mooie 
verrassing dat we in coronatijd op 
deze manier worden ‘geëerd’. Het 
ontwerp en uitvoering van deze munt 
is prachtig. Een blijk van waardering 
waar iedere veteraan trots op zal 
zijn. Uiteraard kan ik niet namens alle 
veteranen spreken maar mijn dank voor 
dit initiatief van de gemeente is groot.”

Burgemeester van Dijk besluit: “Ik hoop 
dat ik volgend jaar alle veteranen uit 
onze gemeente weer kan ontmoeten 
om persoonlijk mijn waardering over te 
brengen en om hen te bedanken voor 
hun belangrijke bijdrage aan de vrede 
en veiligheid op deze wereld.”

Symbolisch reiken burgemeester Otwin van Dijk en raadslid, veteraan en initiatiefnemer Frank Aaldering 
(midden), de eerste munt uit aan veteraan Remy Slutter (rechts).

De gemeente op social media

http://www.oude-ijsselstreek.nl
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College selecteert tweede tranche 
zonnevelden
Het college heeft twee zonnevelden geselecteerd die een vergunningaan-
vraag mogen uitwerken. Het college stelt de raad voor een principebe-
sluit te nemen over de selectie van deze twee locaties, die zijn gekozen 
in het kader van de tweede tranche zonnevelden. De twee zonnevelden 
wekken samen ongeveer 26 GWh/jaar aan duurzame elektriciteit op. Dat 
is goed voor ongeveer 7.300 huishoudens. Hiervoor zijn 15 hectare aan 
zonnepanelen nodig.

Geselecteerde plannen
In totaal heeft de gemeente zestien 
plannen ontvangen die samen goed 
waren voor meer dan 170 hectare. Uit 
deze plannen zijn twee plannen gese-
lecteerd die het beste aansluiten op 
het beleid ‘Uitnodigingskader lokale 
duurzame energieopwekking’.

Plan ‘De Eikelenboom’
De locatie ‘De Eikelenboom’ ligt aan 
de Eikelenboomseweg ten zuiden 
van Gendringen. Initiatiefnemers zijn 
ontwikkelaar Sunrock, de grondeige-
naar en de pachter. Het gaat om een 
locatie van 22 hectare, waar de initi-
atiefnemers 5 hectare aan zonnepa-
nelen willen plaatsen. De locatie blijft 
daarmee in agrarisch gebruik. De initi-
atiefnemer is van plan om panelen met 
‘solar tracking’ te gebruiken. Dat wil 
zeggen dat de zonnepanelen de zon 
volgen wat de opbrengst per paneel 
verhoogt en het landgebruik efficiënter 
maakt. Een lokale organisatie  heeft 
interesse getoond om voor 50% 
mede-eigenaarschap te zorgen. Dit 
voornemen moet nog nader uitgewerkt 
worden.

Plan ‘Gelderkamp’
De  locatie ‘Gelderkamp’ ligt tegen 
het bedrijventerrein Hofskamp Zuid 
in Varsseveld aan. Het gaat om een 
oppervlak van 15 hectare waar de initi-
atiefnemers, Gutami en Agem, circa 10 
hectare gaan gebruiken voor de aanleg 
van het zonneveld en 5 hectare voor 
landschappelijke inpassing en natuur. 
Het doel van Agem is om 50% van het 
park in lokaal mede-eigenaarschap 
te ontwikkelen. Daarvoor moet nog 
een lokale energiecoöperatie worden 
opgericht. Ook zijn de initiatiefnemers 
aan het onderzoeken of ze een directe 
kabel naar bedrijven op het aangren-
zende bedrijventerrein kunnen trekken. 
Mocht dat technisch niet mogelijk 

zijn, dan kunnen lokale ondernemers 
alsnog stroom van het zonneveld 
afnemen via het reguliere net. 

Uitnodigingskader
Er komen veel aanvragen voor 
zonnevelden binnen bij de gemeente. 
Daarom heeft de gemeente hierop 
beleid gemaakt: het zogenaamde 
‘Uitnodigingskader’. Hierin staat waar 
en onder welke voorwaarden de opwek 
van duurzame energie is toegestaan. 
Het Uitnodigingskader biedt ruimte 
voor twee tranches van elk circa 
30 hectare aan zonnevelden. In 
oktober 2019 heeft de gemeente vier 
zonnevelden geselecteerd in de eerste 
tranche. Drie daarvan zijn inmiddels 
vergund. In september 2020 heeft de 
gemeenteraad het beleid geëvalueerd. 
Het proces om de huidige, tweede 
tranche te selecteren is toen in gang 
gezet.  

Besluitvorming Gemeenteraad
Het college van B&W vraagt de 
gemeenteraad om zich met een prin-
cipebesluit positief uit te spreken over 
de twee locaties van de twee gese-
lecteerde plannen. De raad neemt 
hierover een besluit op 24 juni. 

Vervolg
Volgens de afspraken uit het lokale 
beleid komen er na deze twee 
velden voorlopig geen grootschalige 
zonnevelden meer bij. De twee gese-
lecteerde initiatieven voor zonnevelden 
mogen na het principebesluit van 
de raad de komende maanden de 
plannen, in samenspraak met de 
omwonenden, verder uitwerken en 
de ruimtelijke procedure starten. 
Omwonenden kunnen meedenken 
over de invulling van het plan, bijvoor-
beeld als het gaat om de inrichting van 
het perceel en de aansluiting op de 
omgeving. 

Zitting Rayonarchitect
Op dinsdag 29-06-2021 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  
24-06-2021 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld. 

Taxus inzameling 2021 komt 
gestaag op gang 

De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele weken geleden van 
start gegaan. Normaal draait de Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op 
volle toeren. Dit jaar ligt dat net even anders. Voor de taxusinzameling is 
de stichting namelijk voor een groot deel afhankelijk van de weersom-
standigheden. 

Het koude voorjaar heeft gezorgd voor 
een fikse achterstand in de groei van 
de taxushagen. Mogelijk zal Taxus 
Taxi het dit jaar dus met minder oogst 
moeten doen dan andere jaren. Het 
verschil kan nog wel worden gemaakt 
in het aantal mensen dat meedoet 
aan de inzameling! De oproep is dan 
ook aan zoveel mogelijk mensen om 
hun verse taxustakjes aan de stichting 
te doneren via www.taxustaxi.nl/
afspraak.

Een kind kan de was doen
Voor wie denkt dat het ‘schoon’ 
aanleveren van taxussnoeisel een 
hele klus is, die heeft het mis. Een 
beperkte hoeveelheid stenen en zand 
zijn voor de stichting namelijk geen 
enkel probleem. Na de inzameling 
reinigt Taxus Taxi het snoeisel nog, 
waardoor stenen en zand uit het verse 
groen worden gefilterd. Ook hier en 
daar een blaadje van een andere plant 
of boom vormt geen belemmering 
voor deelname. Meestal is het meer 
dan voldoende als u voor het snoeien 
de hark langs de haag haalt om het 
oude bomenblad even weg te vegen. 
Dat wat er dan nog tussen zit, haalt 

de stichting er zoveel als mogelijk nog 
tussen uit. Als stelregel hanteert Taxus 
Taxi dat een vervuiling van 5% nog 
steeds acceptabel is. Meer informatie 
over de gewenste inzamelcondities 
vindt u op www.taxustaxi.nl/knipvoor-
waarden.

Water tegen kanker
Wilt u deelnemen in de strijd tegen 
kanker? Dan kan een beetje liefde voor 
uw tuin al een groot verschil maken. 
Op dit moment zijn de weersomstan-
digheden voor de taxus perfect om een 
flinke groeispurt in te zetten. Naast een 
lekker warm zonnetje heeft de taxus 
ook water nodig. Als u de komende 
week 1 douchebeurt overslaat en dit 
water doneert aan uw taxushaag, kan 
dit al een groot  verschil maken in de 
hoeveelheid taxussnoeisel die u in de 
strijd tegen kanker kunt doneren. 

Snoeien of nog niet
Door het snoeiwerk nog enkele weken 
uit te stellen, geeft u uw haag de kans 
verder te groeien. Daarmee wordt ook 
uw bijdrage in de strijd tegen kanker 
automatisch groter. Kijk voor meer 
informatie op www.taxustaxi.nl. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
http://www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
http://www.taxustaxi.nl
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder 
andere horeca, winkels en locaties voor 
kunst en cultuur, recreatie en sport. 

 
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk 
van de grootte van de ruimte. 

 
Thuis geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen en buiten geen maximale 
groepsgrootte. 

 
Werk maximaal de helft van de werktijd 
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand 
 

Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden  
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs  

nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan. 

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs 
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:  
•    een negatieve testuitslag van 

maximaal 40 uur oud  
•    een vaccinatiebewijs  
•    een herstelbewijs van maximaal  
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan. 

 
Nachtclubs en discotheken 
open. 

 
Per 30 juni evenementen 
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is  
verplicht:  

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer  
•     op stations en vliegvelden  
•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 



Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadszaken
Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Gemeenteraad praat over de toekomst 
van de landbouw en het buitengebied

De afgelopen decennia zien we 
het aantal agrarische bedrijven 
gestaag afnemen, de ‘blijvers’ in 
omvang groeien en tegelijkertijd 
ook de diversiteit aan functies 
in het buitengebied toenemen. 
Omdat een vitaal en leefbaar 
buitengebied een belangrijk 
thema is voor zowel raad als 
college werd de gemeenteraad op 
10 juni hierover bijgepraat tijdens 
een raadsinformatiebijeenkomst. 
De informatiebijeenkomst is de eerste stap in het 
proces ‘hoe komen we tot een vitaal buitengebied?’ 
Met het vaststellen van de begroting 2020 in 
november 2019 heeft het college de opdracht 
gekregen om een visie Vitaal en leefbaar buitengebied 
op te stellen. Tijdens deze begrotingsbehandeling 
heeft de raad bovendien unaniem de motie ‘Op weg 
naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig 
buitengebied’ aangenomen. Met deze motie is het 
college aanvullend ook de opdracht gegeven om 
te onderzoeken in welke vorm of hoedanigheid 

een aanspreekpunt opgenomen kan worden in de 
uitwerking van deze visie.

Gebiedsanalyse 
Tijdens de bijeenkomst van 10 juni werd de 
gemeenteraad meegenomen in de uitkomsten van de 
gebiedsanalyse van onze gemeente. Dit onderzoek 
is uitgevoerd door het Kadaster en Wageningen 
Economic Research (Wageningen University and 
research). Daarnaast is de gemeenteraad bijgepraat 
over de meeste recente ontwikkelingen van de 
landbouwtransitie. Na afloop van de presentatie 
werden de aanwezige raads- en commissieleden in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 

Uitnodigen experts 
Na de zomer praat de gemeenteraad verder 
over de toekomst van het buitengebied en de 
landbouwtransitie. Voor deze volgende bijeenkomst 
worden inspirerende deskundigen, gelinkt aan 
buitengebied, uitgenodigd. Wethouder Ria Ankersmit 
moedigde de raad vooral aan om hiervoor suggesties 
te doen, waarvan al direct gebruik werd gemaakt. 
Tijdens deze volgende bijeenkomst is er voor de raad 
ook de mogelijkheid om met elkaar over de toekomst 
van het buitengebied in debat te gaan.

#zogeetdat

De gemeenteraad staat aan het
hoofd van onze gemeente.
Maar hoe werken zij nu eigenlijk?
In deze rubriek leggen wij dat uit.
Dit keer: raadsfractie

Een fractie is in feite een samenwerking 
tussen gekozen raadsleden van eenzelfde 
partij. De fractie staat onder leiding van een 
fractievoorzitter die de fractieleden kiezen 
uit hun eigen midden. Fracties houden 
geregeld een fractieoverleg, waarbij zij o.a. de 
vergaderingen van de raad voorbereiden.

Hoewel een raadslid altijd ‘zonder last’ moet 
kunnen stemmen, is er bij de meeste fracties 
sprake van enige ‘fractiediscipline’: het principe 
dat alle fractieleden hetzelfde stemmen. 
Natuurlijk kan het voorkomen dat je als 
raadslid anders wilt stemmen dan je fractie. Dit 
wordt dan toegelicht d.m.v. een stemverklaring.

Raadsleden zijn gekozen door de bevolking. Zij 
kunnen om die reden niet uit de raad worden 
weggestuurd door de eigen partij. Als een 
raadslid de fractie wil verlaten, dan mag het 
raadslid zijn raadszetel daarom behouden. In 
dat geval gaat hij of zij verder als zelfstandig 
raadslid of kan hij of zij zich aansluiten bij een 
andere fractie.

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



http://raad.oude-ijsselstreek.nl
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


Miranda Steentjes
Raadslid Lokaal Belang

“(OVER)Leven in 
coronatijd”

 Hier sta ik voor
“Door mijn werk kom ik, ook nu, regelmatig bij 
gezinnen en hun naasten thuis. Hierdoor was en 
ben ik gedurende de coronatijd vaak deelgenoot van 
emotionele gebeurtenissen in families. Gezinnen 
die diep getroffen zijn door het verlies van dierbaren, 
(soms beide) ouders, een familielid, of een vriend.  
Als je dan ‘achter’ de voordeur komt, zie je wat deze 
pandemie met mensen doet, en dan vooral met onze 
ouderen. Ik hoop dat zij snel de draad weer kunnen 
oppakken. Een bezoek aan het Grand Café van het 
Zorgcentrum, op visite bij vrienden en familie, hopelijk 
kan dit binnenkort weer zonder beperkingen!”

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

Camiel 
Vanderhoeven
Fractie assistent 
D66

 “ Burgerparticipatie moet
van twee kanten komen.”

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of 
hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen 
in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht 
worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt 
en faciliteert. Met een mooi woord heet dat 
burgerparticipatie. 

D66 is groot voorstander van burgerparticipatie. De 
tijd dat je gerust kon gaan slapen en alles aan de 
overheid overlaten ligt - gelukkig - ver achter ons. 
Burgerparticipatie vraagt wel wat van het bestuur. 
Plannen die vanuit de burgers naar voren gebracht 
worden, moeten serieus bekeken worden. Plannen 
die de gemeente maakt zullen vroegtijdig gedeeld 
moeten worden, en de reacties die daarop komen 
zullen ook serieus genomen moeten worden. Burgers 
zouden zich niet overvallen moeten voelen als plannen 
gepresenteerd worden. Daar valt wat ons betreft nog 
een behoorlijke verbeterslag te maken.

Wederzijds respect
Anderzijds zal de burger de gemeente ook serieus 
moeten nemen. “We willen meedenken, maar alleen 
als de gemeente de huidige plannen laat vallen”, 
lijkt meer op chantage dan op participatie. Échte 
participatie vraagt om respect en een open houding 
over en weer.

Lotte Pragt
Raadslid CDA

“  De geparkeerde auto’s”

Van de week zag ik ze weer. Twee auto’s geparkeerd 
tussen de middelbare school en het verzorgingshuis. 
Een jongen fietst naar de auto’s toe en krijgt wat 
aangereikt vanuit de auto en fietst vervolgens weg. 
Mijn kinderen fietsen er langs. Ik wilde ze alleen 
laten gaan, even naar de stuntbaan, ik loop toch 
maar even mee. 

Op de terugweg heeft de bestuurder zijn achterklep 
opengezet en zit pontificaal ballonnen te vullen 
met gas en neemt een teug. Mijn kinderen kijken en 
vragen…

Ik leg uit. Ik waarschuw. We kijken weg. 

Wat moeten we doen? Fotograferen en doorsturen 
naar de politie. Maar handhaving kan het niet 
bijhouden, politie is niet altijd ter plaatse, en daarbij is 
lachgas gebruik in deze gemeente (nog) niet verboden. 

Voorstel om lachgas te verbieden
Het is een druppel op een gloeiende plaat en lachgas 
lijkt nu een stuk onschuldiger dan de harddrugs die 
ook gedeald wordt, maar hier kunnen we wél een 
motie over indienen. Laten we lachgas verbieden in 
onze gemeente en ballonnen weer met lucht vullen en 
ophangen bij een buurtfeest!

Jan Vesters
Fractieassistent 
PRO!

“  Agenderingsrecht voor alle
inwoners van 12 jaar en 
ouder.”

PRO! - de nieuwe lokale partij - gaat de inspraak voor 
de inwoners van Oude IJsselstreek handen en voeten 
geven. 

PRO! zal tijdens de raadsvergadering over de 
voorjaarsnota op 1 juli een voorstel indienen voor een 
agenderingsrecht* voor alle inwoners boven de 12 
jaar. Met 50 handtekeningen komt jouw onderwerp 
dan op de agenda van de commissievergadering en 
kun je dat toelichten. Daarna neemt de gemeenteraad 
een besluit. De voorjaarsnota is het huishoudboekje 
van de gemeente voor het komende jaar. De 
gemeenteraad bepaalt dan waar de gemeente extra 
geld gaat uitgeven en waarop bezuinigd wordt.

Met dit agenderingsrecht neemt de betrokkenheid 
bij de politiek en de invloed op besluitvorming in de 
politiek voor de inwoners van de Oude IJsselstreek 
toe. 
*  Het agenderingsrecht houdt, in het voorstel van 

PRO!, in dat iedere inwoner van Oude IJsselstreek 
een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad 
kan zetten, mits hij hiervoor minimaal 50 
handtekeningen heeft verzameld. 

U kunt altijd met ons in gesprek. PRO! staat voor Mee-
denken! Meedoen! Meebeslissen! Fractie@pro-oij.nl 

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, VVD en D66 aan het woord.

mailto:Fractie%40pro-oij.nl?subject=
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Wat te doen bij maden in je 
container en hoe voorkom je ze?

Maden, niemand houdt er van maar 
soms komen ze in je container terecht. 
Zeker in de zomer als het warm 
en broeierig weer is, is de kans op 
maden groot. Soms kruipen ze zelfs 
uit de container en kan dit een erg 
onsmakelijk beeld geven van de tuin. 
Dit is vervelend en bovenal vies. Maar 
gelukkig zijn er oplossingen.

Wat zijn maden?
Maden zijn larven van vliegen. Een 
vlieg legt zijn eitjes in een container. 
Deze eitjes komen in enkele uren uit 
onder de juiste omstandigheden. Uit 
deze eitjes komen de larven gekropen. 
Deze vreet zich helemaal vol tot dat 
deze genoeg heeft. Dan verandert hij in 
een pop. Bij de juiste temperatuur kan 
de pop na drie dagen al uitkomen met 
als resultaat een vlieg. Bij lage tempe-
raturen kan het wel een maand duren.

Zijn maden gevaarlijk?
 Nee, maden zijn niet gevaarlijk voor 
mensen. Het is in sommige delen van 
de wereld zelfs gebruikelijk ze te eten.

Hoe voorkom je maden? 
•  Gooi vleeswaren niet zomaar in de 

container. In plaats van vlees los in 
de container te gooien kan je het 
vlees beter in een krant vouwen en 
dan pas weggooien. Op deze manier 
kan de vlieg niet bij het vlees om er 
eitjes in te leggen.

•  Plaats de container in de schaduw. 
Zeker in de zomer is dit belangrijk. 
Aangezien anders een heel broeierig 
klimaat in de container ontstaat 
waar maden en vliegen van houden.

•  Maak de container regelmatig 
schoon. Goed uitspuiten met chloor 

en laten drogen.
•  Hang een pantysokje met motten-

ballen in de container. Maden en 
vliegen zullen weggaan omdat ze 
niet tegen de lucht kunnen.

•  Zet de container zo nu en dan 
open. Maden houden niet van 
licht en houden van vochtige 
plekken. Daarom kan de container 
openzetten een hoop schelen. 
Daarbij eten vogels graag maden en 
zullen die een handje meehelpen.

•  Strooi zand onder de rand van de 
deksel. Op deze manier kunnen 
vliegen geen eitjes leggen in de 
container.

•  Smeer je vuilnisbak in met 
etherische olie. Verdun wat 
etherische olie met water in een 
plantenspuit. Spuit het op de 
binnenkant van je vuilnisbak. Jij 
vindt het lekker ruiken, maar de 
insecten blijven op afstand. 

Hoe kom je van maden af
•  Een paar scheppen zand in de 

container gooien en op de rand. 
Maden zijn slijmerig en kunnen 
daarom niet goed tegen zand en 
zullen uiteindelijk dood gaan.

•  Azijn in de container gieten. 
Container dicht laten en na een 
uurtje goed schoonspuiten.

•  Zout in de container gooien. Maden 
kunnen niet tegen zout en zullen net 
als slakken smelten.

•  Takjes van een klimop in of op de 
container leggen, daar kunnen 
maden niet tegen. Als je een paar 
takjes van een klimop in en/of op de 
container legt zijn de maden binnen 
korte tijd verdwenen.

Als je een paar takjes van een klimop in en/of op de container legt zijn de maden binnen korte tijd 
verdwenen.

Maandag 28 juni tweede online 
gespreksessie voor inwoners over 
aardgasvrij Oude IJsselstreek 
Kunt u binnenkort nog koken op 
gas of wordt dat verleden tijd? Net 
als andere gemeenten staat ook de 
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 u, onze inwoners, 
graag mee. 

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 verduurzamingsstrategie 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. We vinden 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/aanmeldfor-
mulier-bewonersbijeenkomst of door 
de QR-code te scannen. Aanmelden 
voor de bijeenkomst kan tot 27 juni.

Raadsvergadering 1 juli 2021 
De raadsvergadering van 1 juli vindt 
plaats in de Theaterzaal in de DRU. In 
verband met de coronamaatregelen 
is er geen publieke tribune. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven online volgen via de 
livestream. Aanvang: 18.00 uur.

Onderwerpen:
-  Jaarrekening / berap / voorjaarsnota

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

http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmeldformulier-bewonersbijeenkomst
http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmeldformulier-bewonersbijeenkomst
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Beethovenlaan 2, handelen in strijd met regels R.O.: 

starten pedicurepraktijk, vergunning verzonden 
11-06-2021, procedure 3A

•  Kampstraat 11, maatwerkbesluit m.b.t. geluids-
voorschriften, besluit verzonden 15-06-2021, 
procedure 3A

GENDRINGEN
•  Industrieweg 25, wijziging zichtgevels, aanvraag 

ontvangen 10-06-2021, procedure 1
•  Pr. Bernhardstraat 21, bouw erker en carport, 

aanvraag ontvangen 11-06-2021, procedure 1
•  Raadhuisstraat, standplaatsvergunning voor de 

weekmarkt voor verkoop van brood, koek en banket, 
vergunning verzonden 16-06-2021, procedure 3A

HEELWEG
•  Hoge Weg 19, kappen 1 zomereik, aanvraag 

ontvangen 28-05-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Monseigneur Nolensstraat 46, uitbreiding woning, 

vergunning verzonden 17-06-2021, procedure 3A
•  Pr. Bernhardstraat 39, plaatsen raamkozijn, 

aanvraag ontvangen 13-06-2021, procedure 1
•  Pr. Bernhardstraat ong, bouwen 59 woningen, 

verlengen beslistermijn met 6 weken, besluit 
verzonden 15-06-2021, procedure 3A

•  Roomberg nabij nr. 50, kappen 1 acacia, herplant 
op de locatie van 2 nog nader te bepalen bomen, 
vergunning verzonden 16-06-2021, procedure 3A

TERBORG
•  IJsselstraat 23, verbouw woning, vergunning 

verzonden 11-06-2021, procedure 3A
•  Silvoldseweg 34, handelen in strijd met regels R.O: 

runnen trimsalon, aanvraag ontvangen 16-06-2021, 
procedure 1

ULFT
•  Eksterstraat ong. bouw gezondheidscentrum, 

aanvraag ontvangen 10-06-2021, procedure 1
•  de Hogenkamp 10B, bouw bedrijfspand, vergunning 

verzonden 17-06-2021, procedure 3A
•  Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O. en 

bouwen: bouw kunstwerk, aanvraag ontvangen 
10-06-2021, procedure 1

•  J F Kennedyplein 9, handelingen met gevolgen voor 
beschermde monumenten: modernisering anten-
ne-installatie, aanvraag ontvangen 15-06-2021, 
procedure 1

•  Maasstraat 14, verwijderen asbest golfplaten, 
acceptatie verzonden 16-06-2021, procedure 1

•  Voorstsestraat 50 39, plaatsen overkapping, 
aanvraag ontvangen 13-06-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Berghseweg 7N, aan de parkeerplaats, bouw loods 

en carport, aanvraag ontvangen 31-05-2021, 
procedure 1

VARSSEVELD
•  Burgemeester van Tuyllstraat 2, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 16-06-2021, procedure 1
•  Euroweg 8, melding Activiteitenbesluit: uitbreiden 

opslaghal binnen bestaande bouwbedrijf, 
acceptatie verzonden 15-06-2021, procedure 1 ( 2 
weken ter inzage m.i.v. 24-06-2021)

•  Kronenweg 4, melding activiteitenbesluit: starten 
metaalbewerkingsbedrijf (milieu), acceptatie 
verzonden 11-06-2021, procedure 1 ( 2 weken ter 
inzage m.i.v. 24-06-2021)

•  Leemscherweg 5, bouw woning, vergunning 
verzonden 16-06-2021, procedure 3A

•  Rentinkstraat t.o. nr. 2, kappen 1 schietwilg, 
aanvraag ontvangen 03-06-2021, procedure 1

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.




