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Richard Hummelink (links), eigenaar
van Cafetaria De Heer in Varsseveld,
adopteerde een afvalbak. “Ik houd
zo alles rondom mijn zaak netjes
en de gemeente haalt de volle
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zakken bij mij op.” Verder op de foto
afvalcoach Flip Jonker (midden) en
wethouder Janine Kock (rechts). ▶

Kijk in verband met het
coronavirus voor actuele
openingstijden op onze
website of bel met de
gemeente. Heeft u (milde)
verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, 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
maandagavond gesloten.
Meldpunt Openbare Ruimte
Zwerfvuil, niet geleegde
containers, een losse stoeptegel,
rioolklachten 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

Adopteer een afvalbak en
voorkom zwerfafval
De meeste mensen zien hun wijk graag schoon. Het ziet er verzorgder uit en een
schone wijk trekt minder vuil aan. Als inwoner van Oude IJsselstreek kunt u zelf
een steentje bijdragen door een afvalbak in uw buurt te ‘adopteren’ zodat u deze
zelf kunt legen. Zo houden we samen Oude IJsselstreek schoon!
U kunt individueel of als gezin een afvalbak
adopteren. Maar dat kan natuurlijk ook
met een groep buurtbewoners. Wanneer
u een afvalbak adopteert krijgt u van de
gemeente een sleutel voor de afvalbak,
afvalzakken, handschoenen en een afvalknijper. Als de afvalbak vol zit dan leegt
u de bak en zorgt u voor een nieuwe zak.
Ook zorgt u ervoor dat er geen rommel
om de bak heen ligt en meldt u schade bij
de gemeente. Met de gemeente maakt u
afspraken over het ophalen van de volle

afvalzakken. Op deze manier draagt u bij
aan het voorkomen van zwerfafval.
Ook voor ondernemers
Ook ondernemers in de gemeente
kunnen een afvalbak adopteren. Richard
Hummelink van Cafetaria De Heer in
Varsseveld adopteerde een aantal maanden
geleden de afvalbak dichtbij zijn bedrijf. “Dat
bevalt mij heel goed. De afvalbak is hier
bijna dagelijks vol. Ik vind het heel prettig
dat ik dan zelf de bak kan leeghalen en er

een nieuwe zak in kan doen. De gemeente
haalt de volle zakken daarna weer op.”
Hummelink merkt dat een geleegde afvalbak
en een schone straat daaromheen een positief
effect hebben. “Als het schoon is, zijn mensen
ook veel sneller geneigd om hun rommel in de
afvalbak te gooien in plaats van op straat. En
dat is natuurlijk alleen maar prettig voor het
aangezicht van mijn zaak. Ik ben er blij mee.”
Ook een afvalbak adopteren?
Als u een afvalbak wilt adopteren, dan kunt
u zich aanmelden via het adoptieformulier
www.oude-ijsselstreek.nl/afvalbak-adopteren. U kunt ook bellen met de gemeente
via (0315) 292 292.

Foto van de Maand: Atalanta op Annabelle
Naar aanleiding van onze oproep
op Facebook om je mooiste foto
binnen het thema ‘vlinders en
insecten’ in te sturen, hebben we
veel mooie exemplaren ontvangen.
Dank aan alle inzenders! De
winnende foto is gemaakt door
Ria Essink uit Megchelen. Zij
maakte deze prachtige foto van
de atalanta of admiraalvlinder.
Haar foto is een maand lang onze
omslagfoto op Facebook.
Ria over haar winnende foto:
“Deze foto heb ik gemaakt in mijn
eigen tuin. Deze atalanta zat op
onze Annabelle hortensia. Het
is een veel voorkomende, maar
niet minder mooie vlinder die je
regelmatig in je eigen tuin aantreft,
als je even een rondje maakt met
je fotocamera.”
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In gesprek met Varsseveldse
belangenorganisaties
Na de aankondiging van alle woningbouwplannen eind mei dit jaar, is de
gemeente direct aan de slag gegaan met het stellen van prioriteiten en
het opstarten van projecten. Daarbij heeft de ontwikkeling van woningen
in Varsseveld de eerste prioriteit gekregen. Voor velen geen verrassing.
Waarom dit zo is, wordt duidelijk in een gesprek met Dolf Onstenk
(voorzitter Varssevelds Belang), Jan Willem Boezel (voorzitter Varsseveldse
Industriële Vereniging), Eric Beltman (voorzitter Varsseveldse Ondernemersvereniging) en Marc Neijsen (bestuurslid Varssevelds Belang).
Ontstaan
We zitten met z’n allen bij elkaar:
de industrie, de inwoners en de
ondernemers, vertegenwoordigd
door hun belangenverenigingen. De
partijen hebben elkaar gevonden in
een gezamenlijk belang: woningbouw.
En hoewel voor de meeste inwoners
het thema nu pas zichtbaar wordt,
nadat de gemeente de plannen heeft
gepresenteerd, zijn deze heren er al
veel langer mee bezig. Onstenk: “We
vonden dat we duidelijk moesten
maken aan de gemeente dat er
echt woningen moesten komen. En,
omdat wij en de gemeente telkens
stuk liepen op de ‘krimp’, hadden
we het plan opgevat om een signaal
te geven richting de Provincie.”
Boezel: “Toen we daarover in gesprek
kwamen, gaven wij aan dat we daar
al mee bezig waren, samen met
de gemeente.” De gemeente deed
onderzoek naar de woonbehoefte van
haar inwoners. Met die gegevens zou
de gemeente misschien wél verder
komen bij de Provincie “En dus zijn we

samen opgetrokken”, zegt Beltman,
“gemeente, Varssevelds Belang, Varsseveldse Ondernemersvereniging en
Varsseveldse Industriële Vereniging.”
De noodzaak
“Varsseveld gaat ons allemaal aan
het hart!”, geeft Boezel aan. “Vijf jaar
geleden hebben we een enquête
gehouden onder ons personeel.
Slechts 10% van onze medewerkers
woont in Varsseveld! Terwijl veel meer
dit graag zouden willen.” Onstenk
beaamt dit: “Het is de afgelopen vijf
jaar alleen maar gekker geworden. Ik
geef volleybaltraining aan jongeren. Ze
volleyballen nog allemaal hier, maar
niemand woont meer in Varsseveld.”
Neijsen vult aan: “Die jongeren komen
nu nog, maar als hun ouders met het
gezin in bijvoorbeeld Doetinchem gaan
wonen, gaan hun kinderen daar naar
school en sport. Die raken we kwijt.”
“En daarmee komt de leefbaarheid van
ons dorp in het geding”, zegt Beltman.
“We willen graag zoveel mogelijk faciliteiten en winkels behouden.”

De oorzaak
“Jaren geleden had de gemeente twee
plannen. Een plan voor de industrie
en een plan voor de woningbouw.
Doordat de krimp kwam, zijn de
woningbouwplannen niet doorgegaan,
maar de industrie in ons dorp bleef
wel groeien. Voor onze werknemers
zijn er geen woningen”, geeft Boezel
aan. Neijsen: “Daarbij komt dat de rest
van Nederland ook heeft ontdekt hoe
fijn het is om hier te wonen en hier je
kinderen op te laten groeien.” Onstenk:
“Ons ledenbestand is enigszins
vergrijst, maar we luisteren natuurlijk
naar iedereen. We merken hoe
jongeren én ouderen moeilijk aan een
woning kunnen komen en de prijzen
rijzen de pan uit.” Beltman: “Het is
mooi om te zien hoe we vanuit respect
voor elkaar, nu zover zijn gekomen dat
we als belangenorganisaties, samen
met de gemeente, stappen gaan
zetten.” Onstenk vult aan: “We hebben
als belangenvereniging ieder onze
belangen, maar hier kunnen we sámen
werken aan het algemene belang van
Varsseveld. Dat maakt het soms ook
moeilijk, want er zijn natuurlijk ook
inwoners die niet blij zijn met nieuwe
woningen voor de deur. Dat moeten
we respecteren en niet onderschatten.
Tegelijkertijd moeten we ook het
grootste belang voor ogen houden
en dat is in dit geval, dat er écht meer
woningen moeten komen.”

Hoe nu verder?
Boezel: “We blijven als belangenbehartigers betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.” De gemeente
ontwikkelt nu een zogenaamd ‘locatiepaspoort’. Daarin worden algemene
richtlijnen vermeld, zoals het type
woningen en plek voor groen. Bij de
ontwikkeling van dit paspoort worden
de belangenverenigingen en inwoners
betrokken. Voor de gemeente is
het handig dat zij inwoners kunnen
bereiken via onder meer de belangenorganisaties. Neijsen: “We voelen het
als onze taak om mee te kijken of de
plannen passen in de omgeving en bij
de behoeftes van onze leden.”
Inwonersparticipatie
In het najaar worden omwonenden en
inwoners van Varsseveld uitgenodigd
om hun ideeën aan te dragen voor het
locatiepaspoort van de uitleglocatie
‘Varsseveld-West’. Op de website van
de gemeente vindt u een kaart met
de nieuwe woningbouwlocaties. Scan
hiervoor de QR-code (bovenaan) of ga
naar: www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen. Als u op deze pagina
naar beneden scrolt ziet u een donkerblauwe button met de tekst: ‘Bekijk de
kaart met nieuwe locaties’.
De overige uitbreidingslocaties in
onze gemeente worden in de loop van
dit jaar opgepakt. De planning is dat
eind dit jaar de plannen van Varsseveld-West naar de raad kunnen en
dat begin 2022 gestart wordt met de
ontwikkeling van het gebied.

Vertegenwoordigers van de Varsseveldse belangenorganisaties hebben elkaar gevonden in een
gezamenlijk belang: woningbouw. Vlnr. Dolf
Onstenk (Varssevelds Belang) Jan Willem Boezel
(Varsseveldse Industriële Vereniging) Marc
Neijsen (Varssevelds Belang) en Eric Beltman
(Varsseveldse Ondernemers Vereniging).
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De Voorjaarsnota 2022

In de Voorjaarsnota is onder andere ruimte voor verbeteringen in verkeer en landschap. Wethouder Ria Ankersmit laat dat zien tijdens haar rondje op de fiets. Het fietspad langs de Engbergseweg stopt nu nog bij de
kruising met de Grensweg, maar wordt doorgetrokken over de A-strang waar deze dan aansluit op het bestaande fietspad.

Ieder jaar presenteert het gemeentebestuur eind mei de voorjaarsnota,
een belangrijk stuk als het gaat om zaken waar de gemeente de komende
jaren op wil investeren. Maar wat is de voorjaarsnota nu eigenlijk precies
en wat staat er in? Ria Ankersmit, wethouder van financiën, legt het uit.

Afgelopen jaar hebben we gezien dat
we een goede start hebben gemaakt
met die brede welvaart. Die lijn willen
we verder doortrekken.”

Wat is dat precies, de Voorjaarsnota?
“In de Voorjaarsnota beschrijven we
de wensen die we hebben als bestuur
van de gemeente voor het jaar daarna.
Daarom heet het ook ‘voorjaarsnota
2022’. We zetten op papier welke
plannen en ideeën we hebben vanaf
2022 en de jaren daarna. En ook
hoeveel geld daarvoor nodig is. Dat
zijn dingen die bovenop de dagelijkse
taken en verantwoordelijkheden
komen die we hebben als gemeente.
Dus eigenlijk nieuw te ontwikkelen
zaken waarvoor geld nodig is om ze uit
te kunnen voeren.”

Dus ondanks de coronacrisis kijk je
positief terug?
“We hebben het jaar 2020 afgesloten
met een overschot van bijna 3 miljoen.
Dat is natuurlijk mooi. Wat ik heel
belangrijk vind, is dat we ondanks de
coronacrisis toch nog veel hebben
kunnen doen. Zo ging bijvoorbeeld
het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Varssevelds Industriepark
(VIP) een nieuwe fase in, is de visie op
Landschap, natuur en groene kernen
vastgesteld, is participatiebedrijf
STOER opgericht, heeft Buurtzorg
Jong in het eerste jaar bijna 500
gezinnen geholpen, is het Toeristisch
Inspiratie Punt op het DRU Industriepark geopend en is een groot plan
uitgewerkt om meer woningen te
gaan bouwen. Gelukkig hebben we
met steunmaatregelen ook verenigingen en bedrijven kunnen helpen
om de crisis zo goed mogelijk door te
komen. We hebben daarnaast gezocht
naar manieren om de dienstverlening
aan onze inwoners zo goed mogelijk
te kunnen laten doorgaan. Bijvoorbeeld door het versnellen van online
aanvragen en het houden van online
bijeenkomsten.”

Dus niet alles uit de Voorjaarsnota
wordt ook uitgevoerd?
“De Voorjaarsnota is een voorstel van
de gemeente aan de raad. Daarbij gaat
de gemeente natuurlijk wel uit van de
opdrachten die de raad al gegeven
heeft. Zoals bijvoorbeeld: er moeten
meer woningen komen. In de Voorjaarsnota staan verschillende plannen,
maar het kan inderdaad zo zijn, dat

de raad vindt dat sommige plannen
niet door kunnen of hoeven gaan. Ze
kunnen zelfs een suggestie geven
om het geld ergens anders aan te
besteden. Dat doen ze dan in de vorm
van een motie; een tegenvoorstel.”
In de Voorjaarsnota staat dat jullie
‘doorbouwen aan de brede welvaart’.
Wat bedoel je daarmee?
“Met brede welvaart bedoelen we het
welbevinden van onze inwoners in de
breedste zin van het woord. We willen
dat mensen hier prettig wonen, maar
ook werken, recreëren en zich veilig
voelen. Dat er goede onderwijsmogelijkheden zijn. Mogelijkheden om
te ontspannen. Als dat alles in balans
is leven inwoners prettig in onze
gemeente. En dat betekent dat we voor
al die zaken aandacht moeten hebben
en dat we ze ook niet los van elkaar
kunnen zien. Iemand met bijvoorbeeld
een fijne baan, is vaak ook gelukkiger
in zijn privé leven, dan iemand die geen
werk kan vinden en geldzorgen heeft.

Kun je een aantal plannen voor
2022 noemen die het college in de
Voorjaarsnota benoemt?
“We bouwen door op de zaken uit de
vorige Voorjaarsnota 2021. Letterlijk
aan de woningbouw bijvoorbeeld,
om aan de grote vraag aan woningen
te voldoen. Verder wil het college
investeren in toerisme en recreatie.
Maar we hebben ook te maken met
de energietransitie en met verduurzaming. Daar gaan we ook aan werken.

Andere onderwerpen waar we in 2022
op inzetten zijn een innovatiefonds
voor startende bedrijven, de ontwikkeling van de Oude IJsselzone (het hele
gebied langs de Oude IJssel) en onze
aanpak van het sociaal domein. Die
aanpak is gericht op werken vanuit
de bedoeling. Daarbij kijken we naar
wat écht nodig is. Dus wat vraagt de
inwoner van ons of wat heeft zij/hij van
ons nodig? En hoe zorgen we ervoor
dat dát dus centraal blijft staan in
plaats van regels en structuren? Nieuw
is het landschapsfonds: we willen
graag middelen vrij maken om de
komende jaren ideeën te realiseren die
het landschap gaan versterken. Daar
is behoefte aan, dat hebben we ook
omschreven in de landschapsvisie.”
Verwacht je het volgende jaar weer zo
postief af te sluiten?
“Dat is altijd afwachten. Je moet eerst
investeren om er later de vruchten
van te kunnen plukken. En investeren
kost geld. We moeten natuurlijk ook
rekening houden met een eventuele
nasleep van de coronacrisis. We
noemen dat de herstelperiode die gaat
komen. De steunmatregelen vanuit
het Rijk zijn straks een keer afgelopen.
En we weten nu niet of de steunmaatrgelen voldoende zijn geweest. Maar ik
zie het over een termijn van een aantal
jaren postief . We staan financieel
sterk, we zijn op de goede weg en
we gaan daarin door. Ik heb er alle
vertrouwen in!“

RAAD
GRAAD

METER
Zo denken onze
raadsfracties over:

de voorjaarnota 2022

Het bespreken en vaststellen van de
Voorjaarsnota is één van de belangrijkste
politieke momenten in de agenda van
de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota staat hoe
de gemeente de politieke wensen, ambities en
ontwikkelingen kan realiseren binnen de daarvoor
beschikbare ﬁnanciële middelen. Op1 juli vindt
hierover het debat en de besluitvorming plaatst.
Op deze pagina geven onze 7 raadsfracties alvast
een eerste reactie op de voorgestelde Voorjaarsnota.

Waarover gaat
de Voorjaarsnota?
Het college van B&W heeft de Voorjaarsnota 2022 ‘Verbindingen versterken’
aangeboden aan de gemeenteraad. Op 1 juli neemt de raad hierover een
besluit. Meestal bevat de Voorjaarsnota de belangrijkste speerpunten uit het
coalitieakkoord. Zo is er in deze Voorjaarsnota onder andere aandacht voor:

Over de raadsvergadering

 Het debat
Het debat bestaat uit 2 termijnen. Tijdens de eerste termijn voeren de fracties
het woord en het college (burgemeester of wethouder) antwoordt of reageert.
Tijdens de tweede termijn reageren de fracties op elkaar en op het college,
waarna het college weer mag antwoorden. Bij een belangrijke vergadering als
die over de Voorjaarsnota houden de raadsfracties meestal een uitgebreide
eerste termijn, soms ook wel ‘algemene beschouwingen’ genoemd.

 Moties en amendementen

De behandeling van de Voorjaarsnota is voor de gemeenteraad hét moment
om kaders te stellen en hun wensen uit te spreken voor de komende
periode. Tijdens deze vergadering worden er dan ook traditioneel veel
moties (opdrachten aan het college) ingediend. Wilt u weten welke moties
er morgenavond allemaal worden ingediend? Alle moties worden tijdens de
vergadering bijgeplaatst op de website van de gemeenteraad.

woningbouw

n de
 Doorbouwen aa
isme en recreatie
 Investeren toer
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1. Voorjaarsnota

Hier start het proces! In dit document worden
de kaders geschetst en de richting voor komend
jaar bepaald. Het college van burgemeesters
en wethouders stelt een eerste versie van de
Voorjaarsnota op. Vervolgens is de gemeenteraad
aan de beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen
en nieuwe voorstellen doen. De behandeling van
de Voorjaarsnota is voor de gemeenteraad dan
ook hét moment om wensen aan te geven voor
het volgende begrotingsjaar. Dat kan bijvoorbeeld
door het indienen van moties en amendementen.
Tijdens deze vergadering worden als het ware de
zaadjes geplant.
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2. Begroting

 Kijk morgenavond live mee!

Benieuwd naar er debat tussen de fracties? Volg dan morgenavond vanaf
18.00 uur live de vergadering. Hoewel de gemeenteraad in principe nog
digitaal vergadert is voor deze belangrijke vergadering een uitzondering
gemaakt en vergadert de raad in de Theaterzaalzaal in de DRU. Helaas is er
i.v.m. de coronamaatregelen geen publieke tribune. U kunt de vergadering
natuurlijk wel online volgen via https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

In dit document wordt het geld verdeeld over
verschillende programma’s en beleidsdoelen.
De gemeenteraad verleent op die manier
toestemming aan het college van B&W om
ook daadwerkelijk geld uit te geven. Dit is voor
de raad eigenlijk het moment om de zaadjes,
geplant tijdens de voorjaarsnota, te oogsten.
De behandeling van de Begroting vindt dit jaar
plaats op 1 en 4 november. Voor deze belangrijke
raadsvergadering wordt de eerste en tweede
termijn van de gemeenteraad verdeeld over
deze twee vergaderingen.

|

3. Jaarstukken

De Jaarstukken zijn het sluitstuk van het ﬁnanciële
jaar. Hier komt de controlerende taak van de
gemeenteraad om de hoek kijken. Voor de raad
zijn de Jaarstukken essentieel om te controleren
of de beloftes die gemaakt zijn in de Begroting ook
daadwerkelijk zijn nagekomen. Met behulp van de
laatste Jaarstukken wordt de huidige ﬁnanciële
situatie van de gemeente onder de loep genomen.
Vervolgens kunnen aan de hand daarvan weer
nieuwe prioriteiten worden gesteld, welke weer
worden uitgewerkt in een Voorjaarsnota voor het
jaar daarop. En daarmee is de P&C cyclus rond.
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Zeven fracties in de gemeente Oude IJsselstreek zetten
in maximaal 350 woorden hun standpunt uiteen.

Het Sociaal Domein wordt uitgevoerd binnen de ﬁnanciële
middelen die van het Rijk worden ontvangen. Hierbij is vol
ingezet op de transformatie in plaats van te bezuinigen op de jus
van de samenleving, zoals korten op subsidies, schrappen van
voorzieningen etc.

“In de Oude IJsselstreek gebeurt
de komende jaren veel moois en dat
moet ook om zo goed als mogelijk
uit de crisis te komen. Dat verdienen
onze inwoners!”

“Onze toekomst
begint vandaag!”

Zoals aangegeven is stilstand achteruitgang. Soms zullen de kosten
voor de baten uit moeten gaan. De komende jaren zal dan
ook geïnvesteerd worden op:

Marco Bennink, fractievoorzitter Lokaal Belang

de onzekere periode - waarin we nog steeds verkeren – staat Lokaal
 Ondanks
Belang volledig achter de lijn die de komende jaren binnen onze gemeente
wordt uitgezet. Niet afwachten op wat er komen gaat, maar proactief grote
thema’s oppakken. Thema’s als de versnelling van de woningbouwopgave,
de ontwikkeling Oude IJsselzone, vergroening in alle kernen, vitale en
toekomstgerichte schoolgebouwen, maar zeker ook aandacht voor de
gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn. Essentieel hierin is om
verbindingen te versterken. Verbindingen tussen mens en omgeving, tussen
overheid en inwoner en tussen economie en maatschappij.
De gemeente Oude IJsselstreek staat GOED op de kaart en vervult voor veel
gemeenten een voorbeeldfunctie. Hiervoor is daadkracht en lef getoond om te staan
waar de gemeente nu staat. Lokaal Belang is hier met recht trots op en heeft altijd
haar verantwoordelijkheid genomen op momenten dat dat ook nodig was. We zijn
ﬁnancieel een gezonde gemeente, met ruimte om in de toekomst te investeren in
diverse maatschappelijke opgaven

• Vergroening: o.a. de actie ‘tegel eruit, boom erin’, meer groen in centra en
buitengebied (samen met onze inwoners);
• Verduurzamen: opwek van duurzame energie en toekomstbestendige wijken
• Bouwen: komende jaren moeten er circa 2.250 woningen in de gemeente worden
gebouwd, via inbreiding en uitbreiding in zowel de grote- als kleine kernen;
• Ontwikkeling van de Oude IJsselzone en DRU-Industriepark: zoals het ﬁetspad
Landfort en onderzoek naar evenementenlocatie, museum, hotel op het DRU-terrein;
• Verdere omvorming van het Sociaal Domein: o.a. integrale toegang, partnerschap
met aanbieders van zorg, samen kansrijk en allen gezond;
• Innovatiefonds: samen met het bedrijfsleven een investeringsfonds opzetten en
hiermee nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen ;
• Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen: o.a. de uitbreiding
bedrijventerrein Varsseveld;
• Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen: o.a. planvorming integraal
kindcentra Gendringen en Silvolde.



Meer over Lokaal Belang in gemeente
Oude IJsselstreek? Kijk op lokaalbelang.info/
of scan de QR code

“Steeds meer terug
naar ‘gewoon’”
Jeanette Elstak, fractievoorzitter CDA

hebben een moeilijke tijd achter de rug en het lijkt erop
 We
dat we weer voorzichtig terug gaan naar het GEWOON. Het
CDA heeft respect voor het college, onze ambtelijke organisatie en
onze griﬃe. Zij hebben als dagelijks bestuur en adviseurs de gemeente
goed door de ergste crisis geleid. De Rijks Coronagelden voor de Oude
IJsselstreek zijn actief binnen gehaald en daarnaast is de winkel gewoon
zoveel mogelijk open gebleven.
Maar dan…. wat is gewoon?
De Voorjaarnota heeft als titel
meegekregen “verbindingen
versterken”, maar dat vindt
het CDA gewoon. Je gaat een
verbinding of relatie aan en
samen maak je er iets van.
Met andere woorden: je doet je
uiterste best om de ander zich
comfortabel te laten voelen en
je staat elkaar niet in de weg.
Je versterkt elkaar en kunt op
elkaar aan.
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Dit is op diverse terreinen naar voren gekomen, zoals in het sociaal
domein. Door een andere manier van werken zijn we niet in de rode cijfers
beland maar hebben we een gezonde begroting. Dat neemt niet weg dat er
nog complexe zaken aan te pakken zijn zoals de ontschotting van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en de constructie van de Alphahulp die nu nog
gedoogd is, maar per 1 januari 2022 weer bezien moet worden.
Duurzaamheid en woningbouw
Wat het CDA ook gewoon vindt is dat je verantwoorde keuzes maakt met betrekking
tot duurzaamheid en woningbouw. Dat zit ingebed in de normen en waarden van onze
partij. Natuurlijk kun je niet iedereen op zijn of haar wenken bedienen. Maar wat wel kan
is samen met de inwoners in gesprek gaan en draagvlak creëren. Door uit te leggen wat
wel en vooral wat niet kan.. dat is toch doodgewoon zou je zeggen?!
Het CDA wil naar de toekomst blijven kijken. Innovatie is en blijft het uitgangspunt.
Wat voor nu een goed alternatief is - zoals bijvoorbeeld de zonnevelden - kan over een
decennia al weer worden ingehaald door betere en duurzamere alternatieven. Ons
motto: niet statisch, maar dynamisch. En ja dat vinden wij gewoon!



Meer over het CDA in gemeente Oude IJsselstreek?
Kijk op oudeijsselstreek.cda.nl of scan de QR code
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“PRO! ziet kansen
om verbindingen
te versterken”

METER  de voorjaarnota 2022
Zo denken onze
raadsfracties over
actuele zaken

Suzan Tuit,
fractievoorzitter PRO!

voorjaarsnota heeft als titel: Verbindingen versterken. PRO! denkt
 Demeteen
aan verbinding met de inwoner, maar ook verbinding met de
natuur!
Verbinding met jongeren
Is het niet mooi om hierbij te beginnen met de jongeren. Juist bij hen zijn door corona
vele verbindingen verbroken. PRO! heeft een plan geschreven, omdat we vinden dat er
meer aandacht moet komen voor onze jongeren. Hierin wordt onder andere aandacht
gevraagd voor de verbinding tussen politiek, de jongeren en de professionals door een
jongerenraad te starten. Niet over jongeren, maar met de jongeren spreken over de
toekomst. Een ander punt is de uitbreiding van jeugdinloop en ontmoetingscentra in
de kernen en de daarbij horende uitbreiding van jongerenwerkers. Belangrijk is daarbij
dat er samengewerkt wordt door de verschillende partijen, die nu nog afzonderlijk van
elkaar met jongeren bezig zijn.
Meer inspraak voor onze inwoners
Bij een groot aantal van onze inwoners heerst het gevoel dat de gemeentepolitiek
heel ver van hen af staat. Daar willen wij wat aan doen. PRO! wil de inspraak voor de
inwoners van Oude IJsselstreek handen en voeten geven. We dienen daarom 1 juli een
voorstel in waarbij de betrokkenheid en de verbinding met de politiek en de invloed op
besluitvorming voor de inwoners van de Oude IJsselstreek toe zal nemen.

Een gezonde groene leefomgeving
voor iedereen, samen kunnen we het!
In onze gemeente is veel groen te
vinden, maar onze kernen zijn veelal nog
versteend. Meer bomen, struiken en
biodiversiteit zorgen voor een gezonder
en veerkrachtiger systeem. Dit geeft
koelte op warme dagen en vangt wind
en water in koude en natte periodes. Het
groen kan beter en dat doen we graag
samen met onze inwoners. In onze visie
wordt gemeentelijk groen biodivers en
worden de kernen parkachtig. Veldjes
worden kleine parkjes waar gratis fruit
hangt, of waar een inheems mini bosje
staat waar dieren volop schuilplaatsen
vinden. Nieuwbouwprojecten worden
natuurinclusief aangepakt, met parken, geveltuinen en groene daken. En heel
belangrijk volgens ons: de gemeente wijst plekken aan waar inwoners een gezamenlijk
groenproject kunnen uitvoeren. Zo ontstaat er ruimte voor plukbosjes, groene
ontmoetingsplaatsen en educatie. Iedereen heeft recht op een groene omgeving en
een gezond leefklimaat!



Meer over PRO! in gemeente Oude IJsselstreek?
Kijk op pro-oij.nl/ of scan de QR code
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“De behandeling van de Voorjaarsnota is voor de
gemeenteraad hét moment om hun wensen aan
te geven voor het komende begrotingsjaar.”

“Op weg
naar morgen”

Ton Menke,
Fractievoorzitter PvdA

Is niet de bedoeling om de economie van vóór corona te redden, maar de
 ‘teconomie
op te bouwen zoals we hem willen. Het gaat dan om een gezond
leefmilieu nu en morgen. Het leven met groen en natuur bevordert de
gezondheid van mens en dier. De PvdA wil extra investeren in de kwaliteit
van onze groene leefomgeving. Daarvoor stellen we een ‘Groenfonds’ in.
• De PvdA wil, zonder de burger extra te belasten geld organiseren om
investeringen voor de toekomst te doen. Alle raadsvoorstellen worden voorzien
van een coﬁnancierings-advies. Nieuwe woonwijken maken extra parken
en (toeristische) ﬁetspaden ﬁnancieel mogelijk. We stellen een subsidioloog
aan en het gemeentehuis wordt voor de helft afgestoten.
• De PvdA wil een eigen lokaal energiebedrijf. De bedoeling is dat zo veel mogelijk
eigen groene energie wordt opgewekt om die dan goedkoop aan onze eigen
inwoners te leveren.
• Naast de geplande 2500 woningen willen we een nieuw dorp aan het water
te realiseren. De helft van de woningen moet betaalbare huur of koop zijn.
Sociale huurwoningen onder de (€ 737,14) en starterswoningen vrij op naam
van ten hoogste € 199.000,-.
• Hotelvoorzieningen, een Modern Art Museum en waterrecreatie is goed voor de
economie en werkgelegenheid. Er liggen kansen voor de bevaarbaarheid van de
Oude IJssel vanaf Duitsland in combinatie met andere (natuur)doelen en de aanleg
van een haven.
• De PvdA stelt voor om in elke kern een of meerdere parken of parkjes aan te
leggen. Plaatsen in de dorpen en de wijken waar kinderen spelen en buurtgenoten
elkaar kunnen ontmoeten.
• We willen dat in onze gemeente een natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd. En
een herdenkingsbos waar nabestaanden een boom te kunnen (laten) planten ter
nagedachtenis aan hun ontvallen dierbaren of ter gelegenheid van een geboorte.
• De PvdA wil een zomerschool voor alle kinderen die daar behoefte aan hebben en
extra geld voor sport, zeker nu de Ulftse Boys en SDOUC verder samenwerken.
• We leggen nieuwe ﬁetsverbindingen aan tussen Engbergen en Landfort, ﬁets -en
voetgangersbrug tussen Etten en Terborg, ﬁetstunnel Varsselder/Biezenakker,
ﬁetspad Berkellaan (Silvolde) en vanaf Terborg langs de IJssel richting Ulft



Meer over de PvdA in gemeente Oude IJsselstreek?
Kijk op oudeijsselstreek.pvda.nl of scan de QR code
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“Niet in mijn achtertuin,
waar dan wel?””
Rens Spijkers, fractievoorzitter VVD

eind 2018 stonden we er als gemeente niet bijzonder sterk voor,
 Sinds
met name door de tekorten in het sociaal domein. De begrotingen waren
wel meerjarig sluitend gemaakt maar leken allerminst realistisch. Op
dat moment had de VVD fractie nooit durven voorspellen dat we de
jaarrekening 2020 met een positief resultaat zouden gaan afsluiten. Zeker
als je de vergelijking met veel omliggende gemeenten maakt; een prima
resultaat.
Wij zijn op de goede weg
De ontwikkelingen rondom STOER zien er goed uit, al moeten we daar natuurlijk nog
even wachten op echt resultaat. En de marketing machine van de Oude IJsselsteek
draait op volle toeren. Bij een verhuizing of gezinsuitbreiding kun je in ‘no time’ bericht
van onze gemeente verwachten, onze site wordt beter en beter, en er gaat bijna geen
dag voorbij dat we niet in het lokale nieuws staan. En dat is goed, want we willen onze
inwoners maar wat graag betrekken bij wat zich in onze gemeente afspeelt.
Uitdagingen voor de komende jaren
Maar stellen we altijd de goede prioriteiten? In het jaarverslag staat letterlijk dat de
interne beheersing nog even geen prioriteit heeft. En overall kent onze begroting zowel
inkomsten als de uitgaven die respectievelijk 12% en 9 % hoger zijn dan begroot. Een
afwijking die veel groter is dan de normen van de accountant. Dat geeft voor de VVD
aan dat we nog altijd niet ‘in control’ zijn. En dat terwijl de grootste uitdagingen nog
aanstaande zijn, namelijk onze ambities over wonen en duurzaamheid.

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd waarom
deze uitdagingen zo groot zijn. Het bekende nimby
effect, ‘not in my back yard’. Iedereen is voor
duurzaamheid en woningbouw, maar niet in hun
eigen achtertuin. Een veel breder probleem dan
een probleem van de Oude IJsselstreek. Maar dat
vraagt wel om een heldere en overtuigende overheid
die het nut en noodzaak goed kan onderbouwen, en
meer vragen kan beantwoorden dan het oproept.
Belangrijker nog; inwoners moeten onze gemeente
kunnen vertrouwen op dat we daadwerkelijk de juiste
afwegingen maken. Ondanks de duidelijke ambitie ‘van buiten naar binnen werken’
van de huidige coalitie kunnen we tegen het eind van de coalitieperiode concluderen
dat dit o.a. bij de zonnevelden en bijvoorbeeld de woningbouwplannen aan de
Emmastraat in Varsseveld nog altijd niet goed lukt.

nimby



Meer over de VVD in gemeente Oude IJsselstreek?
Kijk op oudeijsselstreek.vvd.nl of scan de QR code

“O, wat een jaar….”
Ine Woudstra, Fractievoorzitter D66
De digitale omgeving heeft ook het contact met onze inwoners niet
altijd makkelijker gemaakt. Burgerparticipatie en communicatie; we
hebben het er vaak over gehad

ontkomen er niet aan, op elk onderdeel, op ieder
 We
cluster, plan, idee of voornemen heeft de Corona-pandemie
afgelopen jaar invloed gehad of zal de invloed voor komend jaar
nog steeds een rol spelen.
Toch willen wij daar eigenlijk zo min mogelijk woorden aan vuil maken. Niet omdat dit
geen zeer belangrijk gegeven is, maar omdat wij constructief en optimistisch vooruit
willen kijken! We krabbelen er immers weer langzaam uit.
En dat optimisme richt zich ook op de bestuurs-rapportage en de voorjaarsnota. Met
alle beperkingen van afgelopen jaar kunnen we toch terugkijken op een jaar waarin
succesvol gewerkt is aan arbeidsparticipatie, woningbouw, inclusie en duurzaamheid.
En… we staan er ﬁnancieel goed voor! Er is voldoende weerstandsvermogen, met
andere woorden, de gemeente kan wel wat hebben in ﬁnanciële zin, iets wat we in de
opbouw na deze crisis als een prettige positie mogen ervaren.
Van digitaal terug naar fysiek
Als raad hebben we ons door een digitaal en daardoor afstandelijk jaar heen
geworsteld. Dat schept ongemerkt toch afstand en gaat niet altijd vlekkeloos. Het
is eenvoudigweg soms nodig om elkaar recht in de ogen te kijken, en vooral ook
lichaamstaal mee te kunnen nemen in het debat.

afgelopen jaar en ook vlak voor dit zomerreces speelt het een grote rol in de
zonnepanelen-discussie. Nu we weer teruggaan naar de werkelijke ontmoetingen
vragen wij u vooral; participeert en doet u met ons mee?
De zomer in en dan…
Na het zomerreces start voor alle fracties een
spannend jaar. De gemeenteraadsverkiezingen
komen eraan. Dat is merkwaardig genoeg vaak
ook het moment dat raadsleden wat extra
goed gaan luisteren, zichtbaar worden in de
dorpskernen, of zich extra gaan proﬁleren op
bepaalde thema’s. Maar kernwaarden gaan
voor populisme, dat is waar wij als D66 veel
waarde aan hechten. Wij gaan niet voor de
‘snelle winst’ maar voor het vasthouden aan ons sociaal-liberalisme. En dat uit zich
het mooist in onze slogan “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen” Ook in de Oude
IJsselstreek! Wij wensen u een prachtige zomer toe!
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Meer over D66 in gemeente Oude IJsselstreek?
Kijk op oude-ijsselstreek.d66.nl of scan de QR code
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METER
Zo denken onze
raadsfracties over
actuele zaken

achter worden gezet. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de gemeente zelf grote
investeringen gaat doen. De aandacht moet niet alleen naar het DRU-complex
uitgaan, zoals het vestigen van een z.g. depotmuseum en de bouw van een hotel.
Ook elders in de gemeente moet vrij baan worden gegeven aan plannen voor meer
verblijfsrecreatie. Ik ben voor een initiatief om aan het leegkomende gebouw van de
Wesenthorst een culturele functie te geven, bijvoorbeeld als paneuropees centrum
voor contemporaine kunst.

“Het is goed dat de lijdzame aanvaarding van
regionale krimp is geëindigd en er weer fors
kan worden gebouwd, voor de eigen inwoners,
maar wat mij betreft ook voor diegenen de hun
toekomst met ons willen delen.”

“Macht en
tegenmacht”
Richard de Lange, Lid gemeenteraad

de raadsvergadering van 1 juli zal ik uitgebreid stilstaan bij de
 Tijdens
staat van het gemeentebestuur en hoe het beter kan.
Al jarenlang spreekt de gemeenteraad over de wens om inwoners die langdurig een
bijstandsuitkering ontvangen, maatschappelijk te activeren. Meedoen, liefst in een
betaalde baan. Dat was een reden om uit Laborijn te stappen en een eigen sociale
dienst, Stoer, te beginnen. Oude IJsselstreek heeft, in een project dat ‘Meedoen
werkt” heet, veel geld en moeite gestoken om hier resultaten te bereiken. Dat is alleen
jammerlijk niet gelukt.
Ook jammer dat in de jaarstukken van 2020 geen eerlijke en open evaluatie en
verantwoording van “Meedoen Werkt” staat. Ook als dit soort projecten niet het succes
brengen waarop je hoopt moet je dat onder ogen zien. Dat is eens temeer zo, nu binnen
Stoer plannen, die neerkomen op het in linkse kringen populaire “basisinkomen”, op onze
inwoners worden uitgeprobeerd.

Luister naar onze inwoners
Er zijn strenge en ambitieuze “klimaatdoelen” geformuleerd, die zijn vastgelegd in
de akkoorden van Groenlo en Parijs. De Regionale Energie Strategie komt eraan.
De recente opkomst van een burgerbeweging tegen de wildgroei van zonneparken
op agrarische grond en de onwil van een deel van de gemeentepolitiek om deze
burgers serieus te nemen, toont aan, dat er ook aandacht moet zijn voor de gevolgen
voor natuur en landschap en voor onze inwoners. Wat mij betreft komen er geen
aardgasloze wijken in de bestaande bebouwing, voordat de ﬁnanciële gevolgen voor
huiseigenaren acceptabel zijn.

Contactgegevens

Meer aandacht voor toerisme en recreatie in onze gehele gemeente
Gelukkig is er meer aandacht voor de vrije tijdseconomie en recreatie. Dat maakt
onze gemeente aantrekkelijker en de arbeidsmarkt meer divers. Daar mag vaart

Bedrijfsmatig duurzame energie
opwekken
De gemeente Oude IJsselstreek werkt hard
aan een energieneutrale samenleving. Dat wil
zeggen dat er net zoveel energie op duurzame
wijze wordt opgewekt, als dat er wordt
verbruikt. Om deze doelstelling te realiseren
helpen we onder meer ondernemers met
het programma ‘Zonnige Bedrijven’, waarbij

ondernemers van Agem een vrijblijvend
advies aangeboden krijgen over de mogelijkheden voor een zonne-installatie op het dak.
Het programma is wegens succes opnieuw
verlengd. Meer dan 100 bedrijven in onze
gemeente hebben hier namelijk al dankbaar
gebruik van gemaakt.
Nieuwe wervingsronde met gratis quickscan
en businesscase
Agem is gestart met een nieuwe wervingsronde, speciaal gericht op (agrarische)
bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting. Als u zich inschrijft voor het programma
‘Zonnige Bedrijven’ krijgt u een gratis
quickscan en businesscase-vergelijking
aangeboden dat de technische en financiële
mogelijkheden laat zien voor het plaatsen van
zonnepanelen op uw eigen bedrijfsdak(en).
Meld u dus snel aan! Direct aanmelden voor
Zonnige Bedrijven kan via de website van
Agem: www.agem.nl/zonnigebedrijven.

Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter:

@RaadOudeIJssel

Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griﬃe:
E-mail: griﬃe@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292
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Op pad met De Praotbus over duurzaamheid en energiebesparing
Vorige week donderdag kon eindelijk De Praotbus weer van stal. Door
de coronamaatregelen was het een lange periode niet mogelijk om met
‘onze bus’ naar u toe te komen. Fijn dat het door de versoepelingen weer
mogelijk is om met inwoners in gesprek te gaan. Afgelopen donderdag
gingen we in gesprek in Silvolde en Ulft over verduurzaming en over
energiebesparing en opwekken van duurzame energie.
Leuke, inspirerende gesprekken
waarvan wij leren en hopen dat het u
een stapje verder helpt. Om meteen
te starten met energie besparen
kreeg iedereen een gratis ledlamp en
bespaartips mee naar huis.
Ook kwamen mensen heel gericht met
vragen over isolatie, zonnepanelen en
om advies over hoe ze het best van het

gas af kunnen. Een leerzame en leuke
ervaring met de Praotbus, die zeker
wordt vervolgd!
Kon u niet naar De Praotbus komen
maar heeft u wel vragen over verduurzaming van uw huis of wijk. Neem
dan contact met ons op via: (0315)
292 292 of stuur een e-mail naar Rob
Groen: r.groen@oude-ijsselstreek.nl.

Openbare bekendmakingen
Besluit gemeenteraad artikel 5 Wvg

Besluit gemeenteraad artikel 5 Wvg

plangebied ‘Varsseveld-Noord’

plangebied ‘Varsseveld-West’

Burgemeester en wethouders van
Oude IJsselstreek maken bekend
dat de raad van Oude IJselstreek
ingevolge artikel 5 Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) in de vergadering
van 24 juni 2021 heeft besloten
gronden aan te wijzen waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en
26 Wvg van toepassing zijn en dit
besluit te publiceren en ook overigens
te handelen conform de Wvg.

Burgemeester en wethouders van
Oude IJsselstreek maken bekend
dat de raad van Oude IJselstreek
ingevolge artikel 5 Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) in de vergadering
van 24 juni 2021 heeft besloten
gronden aan te wijzen waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en
26 Wvg van toepassing zijn en dit
besluit te publiceren en ook overigens
te handelen conform de Wvg.

Het gaat hierbij om gronden gelegen in
het plangebied Varsseveld-Noord, dat
globaal begrensd wordt door de N330,
N18, N318 Eikenlaan en Hiddinkdijk.
Deze gronden zijn nader aangegeven
op de bij het besluit behorende
kadastrale tekening met daarbij
behorende lijst van percelen met
aanduidingen, een en ander naar de
stand van de openbare registers van
het kadaster per 29 maart 2021. Deze
en overige stukken liggen ter inzage bij
de publieksbalie op het gemeentehuis
in Gendringen, Staringstraat 25, gezien
de Covid19-maatregelen uitsluitend
op afspraak, te maken onder telefoonnummer (0315) 292 292 met de heer
R. Gruson.
De aanwijzing in het kader van de
Wvg, welke in werking treedt de dag
na de publicatie in de Staatscourant van 25 juni 2021, houdt in het
kort in dat eigenaren bij een door
hunzelf voorgenomen vervreemding
(= verkoop) van hun eigendom de
gemeente dit eigendom te koop dienen
aan te bieden.

Tegen het besluit van de raad kan door
belanghebbenden vanaf 26 juni 2021
gedurende zes weken bezwaar worden
gemaakt. Een bezwaarschrift kan
worden gericht aan de Gemeenteraad
van Oude IJsselstreek, postbus 42,
7080 AA Gendringen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
ten minste bevatten de naam en het
adres van de indiener, dagtekening,
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van bezwaar. Degene die
een bezwaarschrift heeft ingediend
kan op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien deze
van mening is dat onverwijlde spoed
(gelet op de belangen) dat vereist. Het
verzoekschrift kan worden gericht
aan de rechtbank Gelderland, Sector
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare
voorzieningenrechter, postbus 9008,
7200 GJ Zutphen, bestuursrecht.
vv.gld@rechtspraak.nl .
Degenen die bezwaar hebben
ingediend tegen het besluit tot
voorlopige aanwijzing van burgemeester en wethouders en het voorstel
aan de raad van 13 april 2021 hoeven
niet opnieuw bezwaar te maken. Hun
bezwaar wordt thans geacht te zijn
gericht tegen het raadsbesluit en aldus
worden behandeld.

Het gaat hierbij om gronden gelegen in
het plangebied Varsseveld-West, dat
globaal begrensd wordt door de N18,
A18, Doetinchemseweg, Buulsdijk,
Rusthuisweg en Het Haam. Deze
gronden zijn nader aangegeven op de
bij het besluit behorende kadastrale
tekening met daarbij behorende lijst
van percelen met aanduidingen, een en
ander naar de stand van de openbare
registers van het kadaster per 29 maart
2021. Deze en overige stukken liggen
ter inzage bij de publieksbalie op het
gemeentehuis in Gendringen, Staringstraat 25, gezien de Covid19-maatregelen uitsluitend op afspraak, te maken
onder telefoonnummer (0315) 292 292
met de heer R. Gruson.
De aanwijzing in het kader van de
Wvg, welke in werking treedt de dag
na de publicatie in de Staatscourant van 25 juni 2021, houdt in het
kort in dat eigenaren bij een door
hunzelf voorgenomen vervreemding
(= verkoop) van hun eigendom de
gemeente dit eigendom te koop dienen
aan te bieden.

Tegen het besluit van de raad kan door
belanghebbenden vanaf 26 juni 2021
gedurende zes weken bezwaar worden
gemaakt. Een bezwaarschrift kan
worden gericht aan de Gemeenteraad
van Oude IJsselstreek, postbus 42,
7080 AA Gendringen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
ten minste bevatten de naam en het
adres van de indiener, dagtekening,
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van bezwaar. Degene die
een bezwaarschrift heeft ingediend
kan op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien deze
van mening is dat onverwijlde spoed
(gelet op de belangen) dat vereist. Het
verzoekschrift kan worden gericht
aan de rechtbank Gelderland, Sector
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare
voorzieningenrechter, postbus 9008,
7200 GJ Zutphen, bestuursrecht.
vv.gld@rechtspraak.nl .
Degenen die bezwaar hebben
ingediend tegen het besluit tot
voorlopige aanwijzing van burgemeester en wethouders en het voorstel
aan de raad van 13 april 2021 hoeven
niet opnieuw bezwaar te maken. Hun
bezwaar wordt thans geacht te zijn
gericht tegen het raadsbesluit en aldus
worden behandeld.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
• Multatulihof 2A, bouw bijgebouw met carport,
aanvraag ontvangen 21-06-2021, procedure 1

• Prins Constantijnstraat 80, handelen in strijd met
regels R.O.: bouw carport en erfscheiding, aanvraag
ontvangen 22-06-2021, procedure 1

Mobiele puinbreker locatie
Wissinklaan 14 Sinderen

HEELWEG
• Hoge Weg 19, kappen 1 zomereik, herplant
op locatie van 1 linde, vergunning verzonden
24-06-2021, procedure 3A

ULFT
• Kievitstraat 5, plaatsen dakopbouw, aanvraag
ontvangen 22-06-2021, procedure 1

Op woensdag 23 juni 2021 heeft Atop Recycling b.v.
een melding gedaan voor het plaatsen en gebruik
maken van een mobiele puinbreker om bouw- en
sloopafval te werken (1.000 ton) op de locatie
Wissinklaan 14 in Sinderen. Deze werkzaamheden
duren maximaal 1 werkdag.
Verwachte begindatum 01-07-2021 en verwachte
einddatum 30-09-2021.

SILVOLDE
• Oranjestraat 8, verwijderen asbest, acceptatie
verzonden 23-06-2021, procedure 1
SINDEREN
• Harterinkdijk 10A, bouw biggenstal, aanvraag
ontvangen 22-06-2021, procedure 1
• Kasteelweg 3, verwijderen asbest, acceptatie
verzonden 23-06-2021, procedure 1
TERBORG
• Akkermansbeekweg 2, plaatsen reclamezuil,
vergunning verzonden 23-06-2021, procedure 3A
• Industrieweg 115, tijdelijke bouw Stichting Azora,
aanvraag ontvangen 23-06-2021, 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.

VARSSEVELD
• Kronenweg 4, bouw bedrijfspand, vergunning
verzonden 23-06-2021, procedure 3A
• Rentinkstraat t.o. nr. 2, kappen 1 schietwilg,
herplant van 1 berk op locatie, vergunning
verzonden 24-06-2021, procedure 3A
• Tuitstraat 1, vergroten keuken met serre, vergunning
verzonden, 18-06-2021, procedure 3A
WESTENDORP
• Terborgseweg 34, bouw jongveestal, vergunning
verzonden 23-06-2021, procedure 3A
• W. Noorderbroekweg 10, handelen in strijd
met regels R.O.: tijdelijk bewonen stacaravan,
vergunning verzonden 23-06-2021, procedure 3A

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.

Informatie over deze melding kunt u vanaf woensdag
30-06-2021 gedurende twee weken verkrijgen bij de
Publieksbalie.

De gemeente
op social media

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 rechtbank
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.

