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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

Ook kleine kernen bouwen door 
Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft een principemedewer-
king gegeven aan de ontwikkeling van 26 tot 28 woningen op zes locaties in 
Varsselder en Veldhunten. De plannen zijn tot stand gekomen via de Kleine 
Kernen Aanpak, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen en behoeftes inven-
tariseren.  

In 2020 is via de Kleine Kernen Aanpak 
onderzoek gedaan naar de woningbouw-
behoefte in Varsselder en Veldhunten voor 
de komende jaren. Ook is aan pand- en/of 
grondeigenaren de mogelijkheid geboden 
een woningbouwplan in te dienen. Vier van 
de ingediende woningbouwplannen zijn 
opgenomen in het door de procesbege-
leider van Dorpshuizen en Kleine Kernen 
Gelderland aangeboden Woonprogramma 

Varsselder-Veldhunten 2021-2025 (een 
procesdocument). Na een informatie-
avond over deze vier locaties, bleek dat 
de vraag naar woningen groter is, dan 
het aanbod. Daarom is in overleg met 
de Vereniging Dorpsbelangen opnieuw 
gelegenheid gegeven locaties en plannen 
te presenteren. Hierop zijn voor twee extra 
locaties woningbouwplannen ingediend. 

Samen met inwoners
Wethouder Ben Hiddinga: “We vergeten 
de kleine kernen niet en zien steeds meer 
succesvolle resultaten van de Kleine Kernen 
Aanpak. Het is bijzonder om te zien hoe 
inwoners zelf het initiatief nemen. Met onder-
steuning vanuit de gemeente komen we tot 
meer woningen en behouden we de leef-
baarheid. Zo zie je, dat we de woningnood op 
kunnen lossen, als we het samen doen.”

De initiatiefnemers kunnen met de prin-
cipemedewerking in overleg met de 
gemeente Oude IJsselstreek hun plan 
verder uitwerken en de noodzakelijke 
planologische procedure doorlopen.

Vorig jaar is via de ‘Kleine Kernen 
Aanpak’ onderzoek gedaan naar de 
woningbouwbehoefte in Varsselder 

en Veldhunten voor de komende 
jaren. Wethouder Hiddinga noemt 

het bijzonder om te zien hoe 
inwoners zelf het initiatief nemen: 

“Met ondersteuning vanuit de 
gemeente komen we tot meer 

woningen en behouden we de leef-
baarheid.” ▶

Maak gebruik van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? 
Is uw inkomen gedaald vanwege de coronamaatregelen? Kunt u daardoor 
noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water en 
zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Nood-
zakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is per 1 juli verlengd tot 
1 oktober 2021.  

De hoogte van de TONK is maximaal 2250 
euro voor de periode van 1 januari 2021 
tot 1 oktober 2021.
U kunt de regeling met terugwerkende 
kracht vanaf  1 januari 2021 tot 1 
november 2021 aanvragen.
 
Kom ik in aanmerking?
Voor de TONK kan iedereen uit Oude 
IJsselstreek in aanmerking komen, als 
u aan enkele voorwaarden voldoet. Een 
voorwaarde is dat uw inkomen met ten 
minste 30% is gedaald als gevolg van de 
coronacrisis en uw vermogen op 1 januari 
2021 niet meer dan 30.000 euro bedraagt 
(het spaargeld van uw thuiswonende 
kinderen (tot 18 jaar) wordt hier niet meer 
in meegenomen).

Heeft u TONK al eerder aangevraagd?
Wanneer u eerder dit jaar TONK heeft 
aangevraagd, neemt een medewerker van 
STOER binnenkort telefonisch contact met 
u op om te vragen of u de aanvraag wilt 
verlengen. U hoeft hiervoor zelf geen actie 
te ondernemen. 

TONK is een gift
De TONK is een gift. Als u het formulier 
naar waarheid invult en voldoet aan de 

voorwaarden, hoeft u niets terug te  
betalen.  

Eenvoudige aanvraag en hulp
We hebben de aanvraagverklaring 
makkelijker gemaakt. Heeft u hulp nodig of 
wilt u met iemand overleggen? Neem dan 
contact op met Stoer op telefoonnummer: 
(0315) 553 533

Voorwaarden, informatie en 
aanvraagverklaring
Meer informatie over de TONK, de 
voorwaarden en de aanvraagverklaring 
vindt u op de website van de gemeente 
www.oude-ijsselstreek.nl (typ TONK in de 
zoekbalk)

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

Helpt u ons verder? U kunt tot 29 augustus stemmen op de gemeente 
via www.meesttoegankelijkegemeente.nl 
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Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadszaken
Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

De gemeenteraad gaat met zomerreces

Op donderdagavond 1 juli was 
de laatste vergadering van het 
politieke jaar. Na deze week gaat 
de gemeenteraad tot 30 augustus 
met zomerreces. 

Op 1 juli vond de besluitvorming over de 
Jaarstukken 2020, Bestuursrapportage 2021 en 
de Voorjaarsnota 2022 plaatst. Alle 3 de stukken 
werden met algemene stemmen aangenomen. 
De fracties kijken terug op een mooie raads-
vergadering met een goed debat. De bijdrages 
vanuit onze 7 raadsfracties uit de eerste termijn 
zijn terug te lezen én te luisteren op de website 
van de gemeenteraad. 

Reces
En nu dus reces! Dat houdt in dat er de komende 
periode geen raads- en commissievergade-

ringen zijn. Betekent het dan ook dat er zo’n twee 
maanden niks besloten wordt in de gemeente? 
Nee, het dagelijks bestuur (dat in handen is van 
het college van Burgemeester en Wethouders) 
gaat gewoon door en de medewerkers zorgen 
dat de dienstverlening doorgaat. Politiek zal het 
wat rustiger zijn. De gemeenteraad vergadert 
niet, maar mocht er onverhoopt iets ernstigs 
gebeuren, dan is er altijd de gelegenheid om 
tijdens het reces de raad bij elkaar te roepen.

De politiek gaat door
Maar ook de politieke partijen werken gewoon 
door! Zonder raads- en commissievergaderingen 
op de agenda blijft er bijvoorbeeld meer tijd over 
om naar de mensen toe te gaan of een start te 
maken met de voorbereidingen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart volgend jaar. 
Maar daarnaast zullen de meeste raadsleden 
uiteraard ook genieten van wat welverdiende vrije 

tijd. En dat is soms hard nodig, want een raadslid 
is gemiddeld tussen de 16 en de 20 uur per week 
kwijt met het raadswerk. En met name in de 
laatste maanden voor het reces zijn er vaak veel 
(lange!) vergaderingen.

Vergaderschema
Vanaf 30 augustus zijn alle raadsleden en frac-
tieassistenten terug om weer volop aan de bak 
te gaan. De eerste raadsvergadering is op 9 
september. Dit wordt ook wel een ‘optionele-’ 
of ‘hamerraad’ genoemd. Deze raadsvergade-
ring wordt namelijk alleen gehouden wanneer er 
spoedbesluiten genomen moeten worden die niet 
kunnen wachten tot eind september. De eerste 
‘volledige’ raadsvergadering is op donderdag-
avond 30 september. Benieuwd naar het volledige 
vergaderschema van de  
gemeenteraad? Deze kunt u vinden op  
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/kalender/2021 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wenst 
al onze inwoners een hele fijne vakantie toe. 
We zien u graag na de vakantie (als de coro-
namaatregelen het toelaten!) op de publieke 
tribune bij één van onze vergaderingen. Heeft 
u in de tussentijd een dringende vraag voor 
de raadsleden/fracties of wilt u iets onder de 
aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail 
dan naar griffie@oude-ijsselstreek.nl 

fijne
vakantie!

Wij zijn tot 30 augustus met reces
maar gewoon bereikbaar via onderstaande contactgegevens

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

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/kalender/2021
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
http://raad.oude-ijsselstreek.nl
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 Hier sta ik voor
De jaren 2020 en 2021 zullen ons voor altijd bijstaan 
als de coronapandemie, die impact heeft gehad op 
de gehele wereld. De regering stond voor moeilijke 
keuzes. De vrijheid van de een mag niet ten koste 
gaan van de gezondheid van de ander. Er werden 
forse vrijheidsbeperkende maatregelen getroffen. 
Het draagvlak daarvoor was bij een groot deel van de 
bevolking aanwezig, maar de acceptatie werd steeds 
minder. 

De vraag blijft: hoe ver mogen de maatregelen gaan? 
En tegen welke prijs mogen deze maatregelen ons 
leven bepalen? De balans vinden tussen ingrijpen, 
eigen verantwoordelijkheid en vrijlaten zal de 
oplossing zijn. Ik wens u allen gezonde tijden toe!

Memet Tekinerdogan
Raadslid VVD

“Vrijheid in tijden van crisis”

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

 “ Nieuwe wegen bewandelen  
is leuk”

Zonder enige ervaring heb ik mij 4 jaar geleden 
gemeld bij de VVD-fractie. Ik begreep er weinig 
van en kwam terecht in een nieuwe wereld. Maar 
nieuwe wegen bewandelen is leuk! Met gezond 
boerenverstand kom je een heel eind. Het stellen van 
een vraag is belangrijker dan het geven van je mening. 

Ik raakte enthousiast en begon te begrijpen hoe ‘het 
spel’ in elkaar steekt. Ik werd fractie-assistent en in 
een raadsvergadering beëdigd. Vervolgens mocht ik 
commissievergaderingen bijwonen en meepraten. Je 
gaat afspraken begrijpen die zijn gemaakt voor een 
ordelijk verloop van vergaderingen. Ik snap nu dat het 
niet gaat om gelijk krijgen, maar om een meerderheid 
te vinden voor je standpunt. 

Verkiesbaar
Uiteindelijk ben ik zelfs voorzitter geworden van 
de auditcommissie. Via mijn fractie heb ik enkele 
opleidingen gevolgd en ben ik ook actief geweest als 
voorzitter van het bestuur van VVD Achterhoek. Na 
deze periode van voorbereiding stel ik mij in maart 
2022 verkiesbaar als raadslid van de VVD-fractie.

Raadslid iets voor u? Er is maar één manier om hier 
achter te komen. Zo heb je ook leren lopen en fietsen. 
Gewoon doen!

Jan Spronk
Fractie-assistent 
VVD

 “ Iedereen moet kunnen 
meedoen!”

Lokaal Belang heeft in de vergadercyclus van mei bij 
het agendapunt ‘overige onderwerpen ter bespreking’ 
het onderwerp ‘toiletten in treinen’ aangekaart in de 
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Graag hadden wij een motie ingediend tijdens de 
raadsvergadering van 27 mei, maar aangezien dit 
onderwerp in de Provinciale Staten al op 26 mei besproken 
werd, bleef voor ons alleen de mogelijkheid over om de 
wethouder(s) tijdens de commissievergadering van 20 mei 
te vragen om te gaan lobbyen. 

Verzoek om sterke lobby
We hebben de raadsfracties geïnformeerd over ons 
verzoek om extra middelen beschikbaar te stellen voor 
toiletten in regionale treinen in Gelderland - in ieder geval 
tussen Arnhem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen. Dit 
verzoek werd raadsbreed gesteund! Ons college heeft 
vervolgens een brief gestuurd naar de provincie waarin 
aangedrongen wordt het VN-verdrag Handicap serieus 
te nemen en niet te wachten tot 2037/2042, de jaren 
waarin de treinstellen worden vervangen.

Onze fractie-assistenten Lucy Hugen en Jan 
Hendriksen hebben zich al hard gemaakt voor de 
werkgroep MMT (Meer Toegankelijke Toiletten). Dat 
inclusie in onze gemeente een belangrijk onderwerp is 
en blijft, blijkt wel uit de onlangs gehouden bijeenkomst 
van onbeperkt meedoen. 

Miranda Steentjes
Raadslid Lokaal 
Belang

 “ De laatste!”

Niet alleen is dit mijn laatste ‘raadspraat’, 
maar donderdag 1 juli was ook mijn laatste 
raadsvergadering. Na 17 mooie jaren ga ik de 
Achterhoek verlaten en verhuis ik naar de provinciale 
hoofdstad Arnhem. 

De laatste raadsvergadering was een mooie 
vergadering. Unaniem hebben alle fracties de 
Voorjaarsnota en de Jaarstukken goedgekeurd. We 
staan er als gemeente (financieel)  goed voor, en 
koersen op mooie doelen af.

In komend zomerreces kunnen we allemaal even 
bijkomen om dan met frisse energie weer verder 
te bouwen aan alles wat in de Voorjaarsnota is 
vastgelegd. Iedere fractie doet dat vanuit zijn eigen 
visie en kernwaarden. Maar voor onze fractie is van 
belang dat we het samen doen: kritisch, maar altijd 
vanuit de wil om constructief te zijn.

Politiek bedrijf je samen, fel in debat, mooi in 
verbinding en altijd opbouwend.

Ik ga mijzelf verdiepen in de politiek in de grote stad, 
en zal altijd met veel plezier terugdenken aan mijn 
mooie politieke jaren in onze gemeente. Voor iedereen 
die daaraan heeft bijgedragen; een groot dankjewel!

Het ga u goed!

Ine Woudstra
Fractievoorzitter 
D66

De gemeenteraad is vanaf deze week tot 30 augustus met reces. Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
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Oude IJsselstreek op weg naar 
een toekomst zonder afval
De gemeente ziet afval steeds meer als grondstof. Om de overstap naar 
een toekomst zonder afval te maken, werken we aan nieuw beleid. De inzet 
is om meer afval te kunnen gebruiken als grondstof voor nieuwe materialen 
en producten. Zo zijn we voorbereid op een toekomst zonder afval. 

De gemeenteraad heeft op 24 juni 
2021 de ambities, kaders en uitgangs-
punten voor dit nieuwe beleid bepaald. 
Om meer afval te kunnen recyclen, is 
het nodig om afval goed te scheiden 
in restafval (dat niet opnieuw is te 
gebruiken) en grondstoffen (wel 
herbruikbaar). In 2025 moet de 
hoeveelheid restafval al gehalveerd 
zijn. Stapsgewijs werken we aan een 
samenleving zonder afval, waarin 
alle aanwezige grondstoffen worden 
gerecycled. Natuurlijk moeten de kosten 
marktconform en beheersbaar blijven.

Uw inbreng
Als inwoner mag u meedenken over de 
maatregelen van het nieuwe beleid. Dat 
kan onder meer tijdens de meedenk-
sessies die na de zomervakantie 
worden georganiseerd. Ook kunnen alle 
leden van het panel ‘Oude IJsselstreek 
Spreekt’ hun mening geven en gaan 
we inwoners op straat interviewen. Het 
nieuwe beleid zal naar verwachting in 
het tweede kwartaal van 2022 door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. 

Waarom nieuw beleid?
In 2017 zorgde de invoering van de 
afvalcontainers voor oud papier/
karton en verpakkingen van PMD 
voor veel betere afvalscheiding. Nu 
produceert elke inwoner van Oude 
IJsselstreek nog meer dan 100 kilo 
restafval per jaar. Ook in het restafval 
zitten veel waardevolle grondstoffen 
die we eruit kunnen halen. Al dit 
afval wordt vernietigd in een grote 
verbrandingsoven en kan dus niet 
meer opnieuw gebruikt worden. En dat 
terwijl grondstoffen steeds schaarser 
worden. Dat kan en moet nog veel 
beter, vindt het gemeentebestuur. 
Bovendien stijgen de kosten van het 
afvalbeheer op dit moment flink. Het 
is belangrijk om deze kostenstijging 
tegen te gaan. Dat kan door zo min 
mogelijk restafval te verbranden, 
omdat dat juist heel duur is.

Meer weten?
Op www.oude-ijsselstreek.nl/afval 
kunt u meer informatie vinden over de 
afvalinzameling en het nieuwe beleid.

Hebt u ideeën voor de  
Oude IJssel?

Dromen over de Oude IJssel… 
De gemeente denkt na over de 
kansen die de Oude IJssel biedt 
voor onze gemeente. Kunnen we 
deze nog meer benutten voor 
natuur, een strandje, haventjes of 
bijzondere woningen? Wat denkt 
u? Hebt u goede ideeën? Laat het 
weten! Wellicht wordt uw idee wel 

meegenomen in de plannen.
We komen hiervoor met de Praotbus 
bij u langs. Kijk op onze site: www.
oude-ijsselstreek.nl/oudeijsselzone 
voor de locaties en tijden. Hier vindt 
u ook het regionale plan, dat we 
als inspiratie gebruiken voor onze 
ontwikkelingen. 

Gemeenteraad neemt besluit over zonnevelden

Rectificatie op artikel vorige week 
Vorige week is in het gemeentenieuws aandacht besteed aan het 
besluit van de gemeenteraad op 24 juni over zonnevelden. De gemeen-
teraad heeft zich positief uitgesproken over plan ‘De Eikelenboom’ bij 
Gendringen. Ook heeft de gemeenteraad besloten zich voorlopig niet uit 
te spreken over alle, tijdens de 2e tranche ingediende andere plannen, 
groter dan 5 hectare. 

In het artikel van vorige week is wel 
vermeld dat de gemeenteraad zich 
niet heeft uitgesproken over de andere 
plannen, maar per abuis is  ‘groter dan 
5 hectare’ hierbij niet vermeld. 

Over plannen voor zonnevelden kleiner 
dan 5 hectare, kan het college van 
B&W een besluit nemen, omdat de 
raad dat al eerder aan het college heeft 
gelaten.

Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarden Oversluis 13&15, Ulft  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) vergunning verlenen 
voor de bouw van een woning en 
bijgebouw aan de Oversluis 15 in Ulft. 
Deze ontwikkeling vloeit voort uit het 
ontsplitsen van de woning gelegen aan 
de Oversluis 13&15 in Ulft. De omge-
vingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000073-VA01. De aanvraag is gere-
gistreerd onder nummer  
W-2020-1123.

Besluit Hogere Waarden 
In het kader van de omgevingsver-
gunning wordt eveneens een hogere 
waarde Wet geluidhinder (ex artikel 83) 

vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 
de voorkeurswaarde van 48 dB op 
de gevels wordt overschreden. Door 
het geluid van het wegverkeer is de 
gevelbelasting op de gevel(s) van het 
gebouw maximaal 54 dB (na wettelijke 
aftrek). 

Inzage 
De ontwerpbeschikkingen hebben 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende 
omgevingsvergunning en het besluit 
tot vaststelling van een hogere waarde 
Wgh worden t.o.v. de ontwerpbeschik-
kingen niet gewijzigd en ter inzage 
gelegd vanaf 15 juli 2021 tot en met  
26 augustus 2021. Wanneer u de 
stukken in het gemeentehuis wilt 

inzien, kunt u hiervoor een afspraak 
maken bij balie vergunningen. Voor het 
maken van een afspraak kunt u bellen 
naar (0315) 292 292 of een e-mail 
sturen naar balievergunningen@
oude-ijsselstreek.nl. De omgevings-
vergunning is in elektronische 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 
Oversluis 13&15 in Ulft. In het gemeen-
tehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op 
papier bekijken. De elektronische vorm 
is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergun-

ning en tegen het besluit tot vaststel-
ling van een hogere waarde kan tijdens 
de terinzagelegging beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden die 
aannemelijk kunnen maken redelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest tijdig 
een zienswijze in te dienen. Tijdens 
de beroepstermijn kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend. Het besluit wordt 
dan geschorst voordat op dat verzoek 
is beslist. Het beroepschrift moet 
in tweevoud worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht 
aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/afval
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http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Varsselderseweg 9, melding incidentele festiviteiten 

op 24-07-2021, acceptatie verzonden  
02-07-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Prins Bernhardstraat 21, bouw erker en carport, 

vergunning verzonden 08-07-2021, procedure 3A

HEELWEG
•  Molenweg 30A, kappen twee eiken, herplant op 

in overleg te bepalen locatie van 10 zomereiken, 
vergunning verzonden 12-07-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Asbroek 1, handelen in strijd met regels RO en 

bouwen: plaatsen tijdelijke woonunit, vergunning 
verzonden 06-07-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Reeënstraat/Lichtenbergseweg, uitzending ‘Zomer 

in Gelderland’ op 13-08-2021, acceptatie verzonden 
07-07-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Harterinkdijk 10A, bouw biggenstal, verdagen van 

het besluit met 6 weken, verzonden 05-07-2021, 
procedure 3A

TERBORG
•  Hoofdstraat 33, vergroten winkel, aanvraag 

ontvangen 06-07-2021, procedure 1
•  Pellendijk 1, bouw melkveestal, aanvraag ontvangen 

02-07-2021, procedure 1
•  Prins Johan-Frisohof 30, plaatsen dakkapel, 

aanvraag ontvangen 07-07-2021, procedure 1
•  Van Wischstraat 33, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 05-07-2021, procedure 1

ULFT
•  ’t Goor 55, handelen in strijd met regels R.O. en 

bouwen: uitbreiden bedrijfspand, vergunning 
verzonden 06-07-2021, procedure 3A

•  De Hogenkamp 10B, melding activiteitenbe-
sluit: starten transportbedrijf (milieu), acceptatie 
verzonden 02-07-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 15-07-2021)

•  Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 
bouwen kunstwerk, vergunning verzonden 
06-07-2021, procedure 3A

•  Ir. Sassenstraat 48, plaatsen terrasafscheiding, 
aanvraag ontvangen 06-07-2021, procedure 1

•  Kievitstraat 5, plaatsen dakopbouw, vergunning 
verzonden 06-07-2021, procedure 3A

•  Pol 89, handelen in strijd met regels RO: vestigen 
kapsalon aan huis, vergunning verzonden 
06-07-2021, procedure 3A

•  Zandberg 8, verbouw woning, aanvraag ontvangen 
05-07-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Aaltenseweg 74, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 08-07-2021, procedure 3A
•  Euroweg 8, uitbreiden bestaande bedrijfshal, 

vergunning verzonden 06-07-2021, procedure 3A
•  Guldenweg 23, plaatsen tijdelijke opslagruimte, 

vergunning verzonden 08-07-2021, procedure 3A
•  Hiddinkdijk 12A, melding activiteitenbesluit: starten 

bedrijf met opslag t.b.v. commerciële ballonvaart 
(milieu), acceptatie verzonden 05-07-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 15-07-2021)

•  Houtdreef 7, uitbouw berging, vergunning 
verzonden 06-07-2021, procedure 3A

•  Markenweg 11, plaatsen snelloopdeur, vergunning 
verzonden 08-07-2021, procedure 3A

•  Zaagmolenpad 6, plaatsen prieel, vergunning 
verzonden 06-07-2021, procedure 3A

•  Zwaluwenhof 3, aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Staats-
courant 14-07-2021, procedure 3A

De gemeente  
op social media

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.


