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Kijk in verband met het 
coronavirusvooractuele
openings tijden op onze 
website of bel met de 
gemeente. Heeft u (milde) 
verkoudheidsklachten?Nie-
zen,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

Telefonischbereikbaar:
Bijzondere Bijstand,
WmoenSchulden
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

Welkomopafspraak:
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.

Meldingcalamiteiten
buiten kantoortijd
Uitsluitend bij SPOED op gebied
van wegen, riolering, gladheid en
storm: (06) 10 93 28 92

Genomineerden Kunst- en 
Cultuurprijzen 2021 bekend 
Op 15 juni heeft een jury bestaande uit 
Abel de Vries, Dinie Wikkerink, Michel 
Rözer, Irene van der Aart en wethouder 
Janine Kock in een uitgebreid en intensief 
overleg alle inzendingen voor de Kunst- 
en Cultuurprijzen Oude IJsselstreek 
beoordeeld. Uit de inzendingen zijn 
voor elke prijs drie personen/organisa-
ties genomineerd. De winnaars van de 
Kunstprijs 2021 en de Cultuurprijs 2021 
worden bekend gemaakt op vrijdag 24 
september bij de opening van het Achter-
hoekse theaterseizoen op het DRU Indus-
triepark. 

Alle genomineerden zijn persoonlijk door 
de wethouder in haar functie als jury-
voorzitter op de hoogte gebracht van hun 
nominatie. 

De drie genomineerden voor de 
Kunstprijs (in willekeurige volgorde)
•  MashaBijlsma: Jazzzangeres; eredivi-

sieklasse; zangdocent.

•  TheaZweerink: Inspirerende portretten; 
trouw aan eigen signatuur; verrassende 
technieken en inzichten.

•  JonahFalke:Schilder, schrijver en 
muzikant; filosofisch; veelzijdige 
creatieve geest.

De drie genomineerden voor de 
Cultuurprijs (in willekeurige volgorde)
•  Jubal:Actieve en groeiende harmonie met 

een sterk jeugdbeleid; uiterst actief bestuur 
met heldere visie; voorbeeldfunctie voor 
innovatieve HaFaBra-verenigingen.

• HansMellendijk:Dichter en woordkun-
stenaar; organisator van kunstroutes; 
Wunderkammer-inspirator.

•  WarmGroen/Notimetowaste
project:Samenwerking kunst en oude 
ambachten; grensoverschrijdend; 
herwaardering immaterieel erfgoed.

In tegenstelling tot de Sportprijs waar u 
als inwoner uw stem op uit kunt brengen 
worden de winnaars van de Kunstprijs en 

de Cultuurprijs gekozen door een vakjury.  
De prijs bestaat uit een cheque van  
€ 500,00,  een Wunderkammer en een bos 
bloemen.
De overige genomineerden krijgen een 
eervolle vermelding en een bos bloemen. 

De jury heeft bij de beoordelingen van de 
inzendingen de volgende criteria gebruikt 
om de deelnemers aan te toetsen:

1.Originaliteit: heeft de persoon of 
organisatie een eigen visie of doelstel-
ling die wordt nagestreefd?

2.Vernieuwend:brengt de persoon of 
organisatie iets nieuws dat nog niet in 
de gemeente bestaat?

3.Maatschappelijkeimpact: heeft de 
persoon of activiteit betekenis voor de 
bewoners van Oude IJsselstreek? 

Alle zes genomineerde personen en orga-
nisaties voldoen aan één of meer van deze 
eisen.

Masha Bijlsma  
(Foto: Gerhard Richter)

Warm Groen

Thea Zweerink

Hans Mellendijk

Jonah Falke 
(Foto: Jan Willem Kaldenbach)

Muziekvereniging Jubal

De jury heeft de genomineerden 
bekendgemaakt. De uitreiking van 
de Kunst- en Cultuurprijzen vindt 

plaats op 24 september op het DRU 
Industriepark. ▶

Leegstandsbeheer voor gebouw de Wesenthorst
Op 1 augustus wordt het gebouw van de Wesenthorst in Ulft eigendom 
van de gemeente. De plannen voor herontwikkeling zijn in volle gang 
maar voorlopig staat het pand leeg. Om verval van het gebouw te 
voorkomen heeft de gemeente een leegstandsbeheerder in de arm 
genomen. 

Deze leegstandsbeheerder, Ad Hoc, zorgt 
in de periode van leegstand voor tijdelijke 
bewoning. Hierdoor kunnen inbraak 
en vandalisme worden voorkomen. 
Bovendien kunnen de tijdelijke bewoners 
een oogje in het zeil houden en storingen, 
schade of overlast melden. De bewoners 
worden zorgvuldig geselecteerd en 
tekenen een bruikleenovereenkomst 
waarin afspraken worden vastgelegd. 

Tijdens de periode van leegstand is 
Ad Hoc het eerste aanspreekpunt. 
Direct omwonenden zullen hierover 
geïnformeerd worden door Ad Hoc. 

Ben jij op zoek naar tijdelijke 
woonruimte en lijkt het je leuk 
om in de Wesenthorst te wonen? 
Neem dan contact op met Ad Hoc 
via: (026) 363 9305. 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://oude-ijsselstreek.nl
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Gemeenteraad neemt besluit over 
zonnevelden
Oude IJsselstreek wil overstappen naar schone energiebronnen, 
waaronder zonne-energie. In maart 2021 konden initiatiefnemers 
plannen indienen voor een zonneveld in de gemeente. Er zijn vijftien 
plannen ingediend. Donderdag 24 juni heeft de gemeenteraad gesproken 
over de ingediende plannen voor zonnevelden. De gemeenteraad 
heeft zich positief uitgesproken over het plan ‘De Eikelenboom’ bij 
Gendringen. De gemeenteraad heeft vooralsnog geen uitspraak gedaan 
over de andere 14 plannen.  

Plan ‘De Eikelenboom’ bij Gendringen
De gemeenteraad heeft zich vorige 
week donderdag positief uitgesproken 
over het plan ‘De Eikelenboom’. De 
locatie ligt aan de Eikelenboomseweg 
ten zuiden van Gendringen. Het gaat 
om een locatie van 22 hectare, waar 
de initiatiefnemers 5 ha aan zonne-
panelen willen plaatsen. De locatie 
blijft daarmee in agrarisch gebruik. 
Om het plan te realiseren heeft de 
initiatiefnemer een vergunning nodig. 
Daarvoor zal de initiatiefnemer het 
plan eerst verder moeten uitwerken 
samen met de omwonenden. Pas na 
het indienen van de vergunningaan-
vraag neemt de gemeenteraad een 
definitief besluit over het plan.  

14plannen‘indewacht’
De gemeenteraad heeft geen uitspraak 
gedaan over de andere 14 plannen, 
waaronder het plan ‘Gelderkamp’ 
in Varsseveld. Deze plannen staan 
daarom nu voorlopig ‘in de wacht’. 

Burgerinitiatief Energie in  
Oude IJsselstreek 
De gemeenteraad heeft in dezelfde 

vergadering ook besloten om het 
Burgerinitiatief Energie in Oude IJssel-
streek te betrekken bij het realiseren 
van de energietransitie. Het Burge-
rinitiatief bestaat uit verschillende 
belangen- en actiegroepen uit de 
gemeente. 

Eenschoneengroenegemeente
De gemeente Oude IJsselstreek wil 
een schone en groene gemeente zijn 
en net zo veel schone, duurzame 
energie opwekken als we met ons 
allen in de gemeente verbruiken. 
Onder duurzame energie verstaat 
de gemeente onder andere zonne- 
en windenergie. Om dit te bereiken 
heeft de gemeente enkele jaren 
geleden een ‘Uitnodigingskader 
lokale duurzame energie opwekking’ 
opgesteld. Hierin staat waar en onder 
welke voorwaarden de opwekking 
van duurzame energie is toegestaan. 
Hierin is ook ruimte opgenomen voor 
circa 60 hectare aan zonnevelden. 
In oktober 2019 heeft de gemeente 
vier zonnevelden geselecteerd. 
Drie daarvan hebben inmiddels een 
vergunning.

Voorbereidende 
wegwerkzaamheden in Etten en 
Terborg 
De gemeente Oude IJsselstreek gaat 
volgend jaar aan het werk met de 
Zeddamseweg in Etten en de Etten-
sestraat in Terborg. De werkzaam-
heden gaan in fases plaatsvinden van 
midden 2022 tot midden 2023. De 
aanleiding van deze werkzaamheden 
is de slechte staat van de aanwezige 
(asfalt)verhardingen. Daarnaast wil de 
gemeente deze wegen flink verbeteren 
op het gebied van verkeersveiligheid en 
straatbeeld. De kwaliteit van groen en 
openbare verlichting wordt verbeterd 
en we leveren een klimaatbijdrage in 
de vorm van het afkoppelen van al het 
verharde oppervlak zodat regenwater 
in de bodem kan infiltreren. Hiervoor 
wordt een apart infiltratieriool gelegd. 

De werkzaamheden vinden zoals 
gezegd midden volgend jaar plaats 
vanaf de komgrens in Etten nabij 
de Slingerparallel/N317 tot aan de 
aansluiting met de Hoofdstraat in 
Terborg. Misschien hebt u gezien dat 
hiervoor nu al enkele voorbereidende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals 
verkeersonderzoeken, bodemon-
derzoeken en diverse landmetingen. 
Omwonenden worden de komende 
weken geïnformeerd over de werk-
zaamheden. Meer informatie vindt u 
op onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/reconstruc-
ties-en-herinrichtingen-de-openba-
re-ruimte 

Dagdromen op 
de Oude IJssel
Een paar weken geleden stapte 
ik, samen met een heemraad van 
Het Waterschap, op fluisterboot 
De Isselganger. We voeren over de 
Oude IJssel van Ulft tot De Kemnade 
en weer een stukje terug naar 
sluiscomplex De Pol. Een mooie 
rustgevende tocht. Bij de sluis 
worden we geschut. Wat een hoogte-
verschil daar! Volgens de heemraad 
moet het waterpeil 90 centimeter 
omhoog, als we de stuw van Ulft 
willen verwijderen om verder door te 
kunnen varen richting Bocholt. Kun 
je dan nog wel onder de bruggen 
doorvaren, vraag ik me af….
We varen langs achtertuinen en 
Oversluis bij die bewuste stuw. De 
mensen aan de Ulftse oever wonen 
er prachtig aan het water. Wat zou 
er aan de overkant kunnen komen? 
‘t Anker is er al. De roeivereniging 
ook. Het weidegebied erachter? 
Terwijl we keren bij de vistrap 
komen de dromen. 

Kunnen daar ook kano’s naar 
beneden? We varen verder richting 
de DRU. Ik kijk naar links. Een terras 
aan het water zou toch prachtig 
zijn? Lekker winkelen en daarna 
een bakkie doen met je tenen in 
het water. Misschien kunnen ook 
plezierboten hier aanleggen?
In de verte zie ik Silvolde. Wat ligt 
alles toch dicht bij elkaar. Eigenlijk 
lijkt het gebied tussen Gaanderen en 
Gendringen wel 1 stad. Opgebouwd 

uit 8 kernen met eigen kenmerken, 
verbonden door het blauwe water, 
groene gebieden en grijze wegen 
als verbindende linten. Wat is het 
groene gebied ertussen eigenlijk? 
Agrarisch gebied? Festivalweide? 
Stadspark? Landschapspark? 
Links doemt Industrieterrein De 
Rieze op. Bedrijfspanden zijn nooit 
gebouwd om mooi te zijn. Wel 
functioneel. De heemraad oppert 
dat beschildering van de panden 
door een kunstschilder al veel kan 
doen voor de beleving vanaf de 
rivier. Top idee!
Rechts verschijnt Landgoed Wisch: 
een oase van rust. Mooi, dit rustpunt 
tussen de verbonden kernen. We 
leven tenslotte niet alleen in ons 
gebied. De dieren hebben ook een 
‘huis en een tuin’ nodig.

Mijn visie op de Oude IJssel begint 
al dromend vorm te krijgen. Maar 
wat vindt u? Wat zou er volgens u 
beter kunnen? Welke mogelijkheden 
zijn tot nu toe onbenut gebleven?
Vlak na de zomervakantie komen 
we met de Praotbus bij u langs en 
nodigen we u uit om uw ideeën 
met ons te delen. De gemeente wil 
het gebied rondom de Oude IJssel 
verder ontwikkelen en misschien 
heeft u de perfecte suggestie die 
opgenomen gaat worden in het plan!

▲ Wethouder Hiddinga

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 13-07-2021 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  
08-07-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

De gemeente op social media

http://www.oude-ijsselstreek.nl/reconstructies-en-herinrichtingen-de-openbare-ruimte
http://www.oude-ijsselstreek.nl/reconstructies-en-herinrichtingen-de-openbare-ruimte
http://www.oude-ijsselstreek.nl/reconstructies-en-herinrichtingen-de-openbare-ruimte
http://www.oude-ijsselstreek.nl


|  3

Buurtzorg Jong: ook in de 
vakantie bereikbaar
Sinds 1 januari 2020 zijn wij, Buurtzorg Jong, gestart in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Enkele maanden hebben wij onze werkzaam-
heden zoals vooraf bedacht uit kunnen voeren, totdat het coronavirus 
Nederland trof. 

Inmiddels hebben we al vele maanden 
achter ons waarin het coronavirus 
een grote rol heeft gespeeld in de 
dagelijkse gang van zaken. Deze tijd 
heeft veel flexibiliteit van iedereen 
gevraagd. Huisbezoeken werden 
grotendeels online gesprekken, inloop-
momenten op scholen kwamen te 
vervallen en voor sommigen werd 
de behoefte aan hulp bijvoorbeeld 
in verband met het sluiten van de 
scholen een stuk groter. Gedurende 
deze tijd hebben wij als Buurtzorg Jong 
geprobeerd een weg te vinden hoe wij 
ondanks de maatregelen toch de zorg 
op maat kunnen leveren die er nodig 
is. Soms was dat even zoeken, maar 
vaak horen we terug dat dit goed is 
verlopen. 

Eenaantalreactiesvanouders
gedurendedecoronamaatregelen:
’In het begin was het even zoeken, 
maar met gepaste afstand was er veel 
mogelijk. Buurtzorg jong betekent voor 

mij dat ik de mogelijkheid heb om mijn 
vragen te stellen en zorgen te delen 
wanneer dit nodig is. Dit lucht op en 
helpt mij weer vooruit.’

’Ondanks de maatregelen voelden 
wij ons als ouder en kind serieus 
genomen. Er worden mogelijkheden 
gecreëerd om goed naar ons te 
luisteren en vervolgens wordt daar 
goed op aangesloten.’

’Het evaluatiegesprek verliep online 
eigenlijk hartstikke goed. Wij zijn blij 
dat het gesprek toch door kon gaan.’

Contactgegevens
Ook nu de vakantieperiode er aan 
komt blijven wij onze ondersteuning 
voortzetten. Ook tijdens deze periode 
blijven wij bereikbaar op het nummer 
van onze bereikbare dienst:  
(06) 3073 8834 of mail naar:  
oude-ijsselstreek@bzjong.nl. Met 
elkaar zullen wij er voor blijven 
zorgen dat er altijd iemand is om uw 
telefoontje/mail aan te nemen en uw 
vragen te beantwoorden! 

Alles weten over eigen 
zonnepanelen? 

In 2030 willen we een energieneutrale 
gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we 
net zoveel energie op duurzame wijze 
opwekken, als dat we verbruiken. Om 
deze doelstelling te realiseren moeten 
we samen flink aan de slag. Alle 
inwoners met een eigen dak kunnen 
met eigen zonnepanelen een bijdrage 
leveren en hier zelf voordeel uit halen. 
Daarom is het interessant om te kijken 
naar duurzame energie die we uit de 
zon kunnen halen.

Vraagt u zich af of zonnepanelen 
iets voor u zijn? Agem Energieloket 
zet op een rij wat u allemaal moet 
weten voordat u zonnepanelen op uw 
dak legt. De prijs die u betaalt voor 

zonnepanelen en het leggen hiervan, 
is de afgelopen 10 jaar met zo’n 50% 
afgenomen. Dus de terugverdientijd 
kan nu al gerealiseerd worden binnen 
6 tot 7 jaar. Benieuwd hoeveel ze op 
uw dak opbrengen? 

Op dinsdag 13 juli om 19.30 uur 
organiseert Agem Energieloket een 
online informatieavond over zonne-
panelen. Tijdens de informatieavond 
wordt u geïnformeerd door een ener-
gieadviseur, en is er tijd gereserveerd 
voor vragen van kijkers. Binnen 30 
minuten weet u alles over wat u wil 
weten over dit onderwerp! Aanmelden 
voor het webinar kan eenvoudig via 
www.agem.nl/webinar

Oude IJsselstreek bij laatste 12 
verkiezing ‘Meest Toegankelijke 
Gemeente van Nederland’

Een aantal weken geleden riepen wij inwoners op om een vragenlijst over 
toegankelijkheid in de gemeente in te vullen. Vragen over onder andere 
wonen, werken en onderwijs. Veel van u hebben dat gedaan en dat heeft 
geleid tot een mooi resultaat: Oude IJsselstreek is door naar de halve 
finale van de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’!

Een aantal weken geleden riepen wij 
inwoners op om een vragenlijst over 
toegankelijkheid in de gemeente in 
te vullen. Vragen over onder andere 
wonen, werken en onderwijs. Veel 
van u hebben dat gedaan en dat 
heeft geleid tot een mooi resultaat: de 
gemeente is door naar de halve finale 
van de verkiezing ‘Meest toegankelijke 
gemeente van Nederland’!

De verkiezing wordt georgani-
seerd door de VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten). De VNG 
wil met de verkiezing gemeenten 
stimuleren om de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte te verbeteren. 

Oude IJsselstreek werkt aan 
toegankelijkheid
De gemeente Oude IJsselstreek werkt 
samen met de werkgroep ‘Onbeperkt 
Meedoen’ aan het toegankelijker 
maken van de gemeente. Deze 
werkgroep bestaat uit een twintigtal 
inwoners met een beperking (of 
mensen die werken met of mantel-
zorger zijn van iemand met een 
beperking). De werkgroep draagt 
ideeën aan maar denkt ook mee in 
oplossingen wanneer iets niet toegan-
kelijk blijkt te zijn. Dit kunnen dingen 
zijn waar ze zelf tegenaan lopen, 
maar ook die door inwoners worden 
doorgegeven. 

De laatste jaren werkt de gemeente 
hard aan het verbeteren van toegan-
kelijkheid, samen met de werkgroep 
‘Onbeperkt Meedoen’ (een groep 

die bestaat uit mensen met een 
beperking of mensen die te maken 
hebben met beperkingen). Door 
bijvoorbeeld het toegankelijk maken 
van wandelpaden voor rolstoelen 
of het aanpassen van stoepranden. 
De werkgroep heeft evenementen 
getest op toegankelijkheid. Er is een 
prikkelarme kermis georganiseerd. 
De website van de gemeente heeft 
het waarmerk ‘drempelvrij ‘gekregen. 
Er is voorlichting gegeven aan basis-
schoolkinderen over het leven met 
een beperking. Er zijn (semi)openbare 
toiletten gerealiseerd. En er zijn een 
heleboel ondernemers aangesloten bij 
de ‘ongehinderd app’. 

De gemeente wil blijven werken aan 
het verbeteren van toegankelijkheid. 
Daar kunt u als inwoner ook iets in 
betekenen. Loopt u ergens tegenaan 
in de gemeente waarvan u vindt 
dat het toegankelijker kan? Laat 
het ons weten! U kunt een melding 
doen via onze website: https://www.
oude-ijsselstreek.nl/toegankelij-
ke-kaart-van-oude-ijsselstreek

Hoenuverdermetdeverkiezing?
Samen met elf andere gemeenten 
is Oude IJsselstreek door naar de 
volgende publieksronde. In de derde 
ronde kiest een vakjury, geadviseerd 
door het ‘superteam van ervaringsdes-
kundigen, uiteindelijk de winnaar. 

Helpt u ons verder? U kunt tot  
29 augustus stemmen op de 
gemeente via  
www.meesttoegankelijkegemeente.nl  

Het ‘Superteam’ bestaat uit mensen met een beperking. Dit team van ervaringsdeskundigen adviseert de 
vakjury welke gemeente ze uiteindelijk moeten uitroepen tot ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. 

mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.agem.nl/webinar
https://www.oude-ijsselstreek.nl/toegankelijke-kaart-van-oude-ijsselstreek
https://www.oude-ijsselstreek.nl/toegankelijke-kaart-van-oude-ijsselstreek
https://www.oude-ijsselstreek.nl/toegankelijke-kaart-van-oude-ijsselstreek
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
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Waar laat ik mijn kapotte fietsaccu? 
Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in de 
vuilnisbak bij het restafval. In een accu zitten stoffen 
die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien kunnen 
accu’s, wanneer ze bij de afvalinzameling in de pers 
van de vuilniswagen terechtkomen, oververhit raken 
en ontvlammen. Lever je oude fietsaccu dus in bij de 

chemokar of bij een fietsenwinkel die is aangesloten 
bij Stibat. Zij zorgen voor een veilige en verantwoorde 
verwerking van accu’s en batterijen.

Meer informatie vind je in de afvalwijzer app of op 
www.mijnafvalwijzer.nl

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•   Rafelderseweg 10, diverse sloopwerkzaam-

heden woning, acceptatie verzonden 30-06-2021, 
procedure 1

•  Zeddamseweg 17, melding brandveilig gebruik, 
acceptatie verzonden 30-06-20231, procedure 1

HEELWEG
•  Rieteweg 4, realiseren aanbouw, vergunning 

verzonden 29-06-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Heidedijk 10, plaatsen zonnepanelen in tuin, 

verdagen van het besluit met 6 weken, verzonden 
28-06-2021, procedure 3A

TERBORG
•  Overtuin 9, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 

29-06-2021, procedure 1

ULFT
•  De Hogenkamp 22, plaatsen tijdelijke opslag tent, 

aanvraag ontvangen 29-06-2021, procedure 1
•  Kerkstraat ong., wijzigen plan Zozijn, vergunning 

verzonden 28-06-2021, procedure 3A
•  Kerkstraat 11, brandveilig gebruik en tevens 

wijzigen bestaande reclame-uitingen, aanvraag 
ontvangen 24-06-2021, procedure 1

•  Ir. Sassenstraat 11A, handelen in strijd met regels 
R.O.: verbouw kantoor/ woning, vergunning 
verzonden 25-06-2021, procedure 3A

•  Voorstsestraat 50 28, handelen in strijd met 
regels R.O.: tijdelijk inwonen, aanvraag ontvangen 
29-06-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 54, samenvoegen twee 

woningen tot één woning, vergunning verzonden 
30-06-2021, procedure 3A

•  Reigershof 27, bouwen overkapping, aanvraag 
ontvangen 25-06-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Berghseweg 7N, bouw loods en carport, vergunning 

verzonden 28-06-2021, procedure 3A

Procedures
Indetekstwordtverwezennaareenjuridischeprocedure.
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.

Procedure1: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.

Procedure2: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.

Procedure3: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.

Procedure4: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. 

Voorprocedure3en4geldtookhetvolgende:
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.

http://www.mijnafvalwijzer.nl
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Openbare bekendmakingen

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Spoorstraat 32 en 34, Varsseveld 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen 
voor de bouw van maximaal 16 
levensloopbestendige appartementen, 
met bijbehorende voorzieningen en 
parkeerruimte aan de Spoorstraat 
32 en 34 in Varsseveld (vml. locatie 
Rabobank). De omgevingsvergun-
ning heeft het volgende identificatie-
nummer: NL.IMRO.1509.OV000076-
ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-1134.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 8 juli 2021 
tot en met 18 augustus 2021 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij balie vergun-
ningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 

292 of een e-mail sturen naar balie-
vergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in elektro-
nische vorm te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen 
via de website van de gemeente (www.
oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt 
op de locatie Spoorstraat 32&34 in 
Varsseveld. In het gemeentehuis kunt 
u de omgevingsvergunning zowel 
in elektronische vorm als op papier 
bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn van 
terinzagelegging kan iedereen schrif-
telijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar 
maken bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het 
mondeling indienen van een zienswijze 
kunt u een afspraak maken via balie 
vergunningen.

Voornemen voorbereiding 
bestemmingsplannen 
Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek delen 
ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening mee dat het 
gemeentebestuur van plan is een 
meerdere bestemmingsplannen voor 
te bereiden voor: 
•  Breedenbroek: Buitengebied Oude 

IJsselstreek, locatie Molenweg 21&23 
Breedenbroek  
Het in voorbereiding zijnde plan 
voorziet in het wijzigen van de 
bedrijfsbestemming waarbij het aan 
de Molenweg 21 mogelijk wordt om 
vijf woningen toe te voegen en aan de 
Molenweg 23 het mogelijk wordt om 
maximaal vijf recreatiewoningen te 
realiseren.  

•  Gendringen: Tulpstraat 6 
Het wijzigen van de bestemming 
maatschappelijk naar de 
bestemming wonen waarbij ter 
plaatse van het scoutingsgebouw 
vier levensloopbestendige woningen 
mogelijk worden gemaakt

•  Varsseveld: Zaagmolenpad Oost 
Op een woonbestemming op een 
perceel behorend bij Aaltenseweg 

33 wordt bebouwingsmogelijkheden 
toegevoegd en hiermee in totaal 7 
woningen in het starters- en senio-
rensegment mogelijk gemaakt.

•  Ulft: Ir Sassenstraat 20 
Het wijzigen van een bedrijfsbe-
stemming met de aanduiding voor 
detailhandel in een woonbestemming 
waarbij twee appartementen, vier 
woningen in de vorm van twee onder 
één kap en 6 rijenwoningen in het 
starterssegment worden toegevoegd.

Procedure
Deze publicatie heeft slechts een 
informerend doel. In dit stadium van 
de procedure kunt u geen zienswijzen 
indienen en er liggen geen stukken ter 
inzage. Ook is het niet mogelijk voor 
onafhankelijke instanties om advies 
uit te brengen over ons voornemen. 
Te zijner tijd zal een ontwerp van het 
bestemmingsplan ter inzage worden 
gelegd. Dan is het mogelijk om te 
reageren op het plan. Op de gemeen-
tepagina en op deze website wordt 
aangekondigd wanneer en op welke 
manier u kunt reageren.

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek
De gemeenteraad van de gemeente 
Oude IJsselstreek heeft in de gemeen-
teraadsvergadering op 24 juni 2021 
de Nota bodembeheer en bodem-
kwaliteitskaart regio Achterhoek 
vastgesteld en besloten om deze ter 
inzage te leggen. 

De gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJssel-
streek, Winterswijk en Zutphen hebben 
samen met de Omgevingsdienst 
Achterhoek een bodemkwaliteitskaart 

met Nota bodembeheer opgesteld. 
De bodemkwaliteitskaart is een kaart 
waarin per zone de gebiedseigen, 
karakteristieke bodemkwaliteit is 
vastgesteld. De spelregels voor het 
omgaan met grond zijn uitgewerkt in 
de Nota bodembeheer.

De gemeenteraad van de gemeente 
Oude IJsselstreek heeft de bodem-
kwaliteitskaart en Nota bodembeheer 
vastgesteld, zodat op een verant-
woorde wijze invulling gegeven kan 
worden aan het grondverzet tussen 

de gemeenten in de regio Achterhoek. 
Met behulp van de Nota bodembeheer 
wordt grondverplaatsing binnen de 
regio eenvoudiger gemaakt. Het 
vermindert de regels en het bespaart 
kosten.

Inzage
De stukken liggen vanaf 7 juli 2021 tot 
18 aug 2021 voor iedereen ter inzage. 
Wanneer u de Nota bodembeheer en 
de bodemkwaliteitskaart wilt inzien 
kunt u hiervoor een afspraak maken bij 
ons bodemloket. Voor het maken van 

een afspraak kunt u bellen naar (0315) 
292 292 of een e-mail sturen naar 
bodemloket@oude-ijsselstreek.nl.

De Nota bodembeheer en bodemkwa-
liteitskaart regio Achterhoek 2021 zijn 
ook via www.oude-ijsselstreek.nl te 
raadplegen. De stukken zijn ook in te 
zien bij in de gemeentehuizen van de 
overige gemeenten.

Bezwaar
Procedure 3 is hierop van toepassing
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