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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

Gerestaureerde 
graftrommels herplaatst 
op begraaf- en 
gedenkpark Rentinkkamp  
Op zaterdag 17 juli vond een bijzondere herplaatsing plaats. Twee graftrom-
mels afkomstig van twee familiegraven van nauw verwante families Hofs zijn 
vakkundig gerestaureerd en hebben een nieuwe plek gekregen op begraaf- en 
gedenkpark Rentinkkamp in Varsseveld. 

Initiatiefneemster voor deze restauratie is 
Ineke Tieltjes. Vanwege hergebruik van het 
familiegraf van ’t Woltershuus (families 
Hofs-Klanderman-Tieltjes) kreeg de familie 
de vraag wat er moest gebeuren met de 
graftrommel van Bertha Hendrika Hofs. Dit 
meisje was nog maar anderhalf jaar oud 
toen zij in 1910 overleed. Ineke wist meteen 
dat deze niet vernietigd mocht worden en 
ging op onderzoek uit. Zo kwam ze terecht 
op de website van de Nederlandse Stichting 
tot behoud van de Graftrommel. 

De familie Hofs
Ineke: “Toen ik wist dat deze graftrommel 
gerestaureerd kon worden, heb ik contact 
gezocht met Herman Hofs die zich al 
jaren bezighoudt met de genealogie van 
de ‘Hofsen’. Ik vroeg hem of hij samen 
met mij de mogelijkheden voor restauratie 
wilde onderzoeken. Toen bleek hij ook een 
graftrommel in zijn bezit te hebben.” 

Herman: “Na het overlijden van mijn oma 
kreeg ik de graftrommel in mijn bezit, toen 
deze werd vervangen door een steen. Uit 
historisch besef heb ik die toen meegenomen. 
Er staan namen in van drie personen. Eén 
daarvan is mijn opa Hermanus Hendrikus 
Hofs, de oudere broer van Bertha Hendrika. Hij 
overleed in 1929 op 29-jarige leeftijd. Het is 
niet bekend of de graftrommel toen geplaatst 
is. Het is ook mogelijk dat pas in 1938, na het 
overlijden van zijn oudste zoon Bernard Johan 

Hofs op 12-jarige leeftijd, de graftrommel is 
geplaatst. Beide graftrommels zijn destijds 
geplaatst door dezelfde familie Hofs van ’t 
Woltershuus uit het Rademakersbroek bij 
Varsseveld.” Het uitgebreide verhaal achter 
beide graftrommels is te vinden op:  
www.stichtinggraftrommel.nl/home/23  

Herman en Ineke zochten contact met 
Wim Lammers, de beheerder van de 
gemeentelijke begraafplaats. Hij was 
meteen enthousiast over het idee van 
de restauratie: “Deze graftrommels zijn 
onderdeel van de geschiedenis van deze 
begraafplaats. Het is mooi dat we daar een 
stukje van kunnen bewaren. Het past mooi 
in de opzet van dit gedenkpark.” 

Wat is een graftrommel?
Een graftrommel met krans is een gift 
aan de overledene, meestal rond of ovaal 
van vorm, gemaakt van zink of blik en 
afgesloten door een glasplaat. De krans 
werd ook samengesteld met bladeren 
van blik of zink. De meeste bloemen 
waren over het algemeen van porselein. 
Soms kwamen er metalen bloemetjes 
voor in de kransen. Deze bladeren en 
bloemen hadden vaak een symbolische 
betekenis en werden niet zomaar 
gekozen. Meer over de symboliek is te 
lezen op: www.stichtinggraftrommel.nl 

➤Lees verder op pagina 2

Vlnr. Initiatiefnemers Herman Hofs 
en Ineke Tieltjes, Leo van Doorn van 

de Nederlandse Stichting tot behoud 
van de Graftrommel, wethouder 

Ria Ankersmit en begraafplaatsbe-
heerder Wim Lammers. ▶

Onderhoudswerkzaam- 
heden bij burgerzaken

Geen aanvragen 
paspoort en ID-
kaart mogelijk op 
29 en 30 juli 
Vanwege onderhoudswerkzaam-
heden aan het computersysteem van 
burgerzaken kunt u van donderdag 
29 juli, 11.00 uur, tot en met vrijdag 
30 juli geen paspoort of identiteits-
kaart aanvragen. en reisdocument 
afhalen. 

Er komt een nieuw model  
Identiteitskaart 
Vanaf 2 augustus 2021 komt er een 
nieuw model van de Nederlandse identi-
teitskaart. Dit nieuw vormgegeven model 
voldoet aan de eisen van de Europese 
wetgeving. Deze ID-kaart heeft 2 vinger-
afdrukken van de kaarthouder en een 
QR-code met het Burgerservicenummer 
(BSN). Dit betekent dat de vingeraf-
drukken worden opgenomen bij de 
aanvraag, net als nu ook gebeurt bij de 
aanvraag van een paspoort.  

Wilt u graag het nieuwe model van de 
Identiteitskaart aanvragen? Maak dan (nu 
alvast) een afspraak voor 2 augustus of 
daarna.  

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:%20info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://achterhoekinbeweging.nl/
http://www.stichtinggraftrommel.nl/home/23
http://www.stichtinggraftrommel.nl
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Zwembadkaartjes voor leerlingen 
basisonderwijs

Vorige week kregen leerlingen in de basisschoolleeftijd in onze gemeente 
vier toegangskaartjes voor twee zwembaden in de gemeente. De kaartjes 
kunnen gebruikt worden voor de uren ‘vrij zwemmen’ en zijn geldig tot en 
met 31 oktober 2021. In de coronaperiode zijn de zwembaden lange tijd 
dicht geweest. De gemeente hoopt dat de leerlingen op deze manier hun 
zwemvaardigheid weer kunnen oppakken en oefenen.  

Wethouder Bert Kuster overhandigde 
namens de gemeente de eerste 
kaartjes aan leerlingen van openbare 
basisschool De Woelwaters in Ulft. 
“Met de zomervakantie voor de deur is 
zwemveiligheid extra belangrijk”, zegt 
hij. “Om het zwemmen te stimuleren 
bieden wij alle kinderen van de 
groepen 1 tot en met 8 van de basis-
scholen in de gemeente daarom gratis 
zwembadkaartjes aan die te besteden 
zijn bij zwembad Laco Sport in Terborg 
of het Optisport Zwem- en Sport-
centrum Van Pallandt in Varsseveld. 
Hiermee kunnen gezinnen in de vakan-
tieperiode, of daarna, een uitstapje 
naar het zwembad maken.” Kuster  
benadrukt het belang van zwem-
veiligheid. “Het is belangrijk dat alle 
kinderen zwemlessen kunnen volgen. 
Als dat financieel niet haalbaar is, kan 

er mogelijk een vergoeding worden 
aangevraagd. Informatie hierover 
is te vinden op de website van de 
gemeente, onder ‘Kindpakket’. Er zijn 
ook mogelijkheden bij de zwembaden 
voor een opfriscursus, voor kinderen 
die wel een diploma hebben maar nog 
willen werken aan hun zwemvaardig-
heid.” 

Kaartjes voor kinderen die 
basisonderwijs volgen buiten de 
gemeente
Woont u in de gemeente en bezoekt 
uw kind een basisschool ergens 
anders? Dan kunt u via de website vier 
entreekaartjes aanvragen. Dit doet u 
door op www.oude-ijsselstreek.nl te 
zoeken op ‘zwembadkaartjes’. 
U vult het aanvraagformulier in en 
krijgt de kaartjes dan thuis gestuurd.

Féline, Job, Gertje, Mara en Fien van basisschool De Woelwaters in Ulft krijgen van wethouder Bert 
Kuster entreekaartjes voor zwembad Laco Sport in Terborg en het Optisport Zwem- en Sportcentrum 

Van Pallandt in Varsseveld.

Een 
optimistische 
zomer

De schoolvakanties zijn begonnen en 
ook voor velen van u komt de vakan-
tieperiode in zicht of is wellicht al 
begonnen. Misschien heeft u ook al 
plannen gemaakt om op reis te gaan? 
Even een (paar) weekje(s) er tussenuit 
naar uw favoriete land.  We hadden 
met z’n allen zo gehoopt op een vrije 
zomer, met weinig beperkingen. Maar 
helaas, het aantal besmettingen is 
inmiddels zo ver gestegen, dat het 
kabinet begin juli enkele versoepe-
lingen heeft teruggedraaid. Het blijkt 
maar weer hoe lastig het is dit virus 
onder controle te krijgen.

De aanscherpingen treffen vooral de 
jongeren en dat is ontzettend zuur. 
Eindelijk mochten jullie weer met 
z’n allen naar De Radstake of naar 
een festival. Eindelijk konden jullie 
weer andere jongeren ontmoeten 
en samen feesten, dansen en 
genieten. Ondanks alle genomen 
voorzorgsmaatregelen door zowel 
de organisatoren als door jullie, 
blijken er toch besmettingen te zijn. 
De nieuwe deltavariant verspreidt 
zich in een razend tempo. Het is dus 
erg belangrijk dat je je laat testen 
bij de GGD als je bij een evenement 
of in een horecagelegenheid bent 
geweest, waar een besmetting is 
ontdekt. Alleen dan krijgen we een 
helder beeld van de besmettingen 
en kunnen we de verspreiding van 
het virus snel indammen. Heb je 
klachten? Ga dan altijd naar de GGD 
voor een PCR-test. Zelftesten zijn 
alleen geschikt ter preventie.

Die hoge besmettingscijfers 
betekenen ook onzekerheid voor 
de buitenlandse vakanties die veel 
mensen hebben gepland. Kunt u 
straks uw favoriete vakantieland 
wel in? Nederland staat sinds vorige 
week donderdag op rood op de 

Europese coronakaart. Dit betekent 
dat landen (strenge) voorwaarden 
kunnen stellen aan Nederlanders die 
vakantie willen komen vieren. Deze 
situatie kan per dag wijzigen. Heeft 
u vakantieplannen? Ga dan wijs op 
reis! Verdiep u in de regels ter plaatse 
en zorg voor een goede voorberei-
ding. Een handige website hierbij is 
wijsopreis.nl waar u overzichtelijk per 
land allerlei reisadviezen vindt. Test 
daarnaast op tijd als dat nodig is en 
houd rekening met de twee weken 
inwerktijd van uw vaccinatie. 

Het goede nieuws is dat heel veel 
inwoners inmiddels zijn gevacci-
neerd, waarvan een groot deel al twee 
keer. Na de inwerktijd van minimaal 
twee weken, bent u daarmee beter 
beschermd tegen het virus. Ondanks 
de aanscherpingen, kan er gelukkig 
heel veel nog wel. De winkels en 
restaurants zijn open, evenals de 
terrassen, bioscopen, theaters  en 
pretparken. Overigens nog wel onder 
voorwaarden in enkele gevallen. En er 
mag bijvoorbeeld weer volop gesport 
worden. 

We gaan daarom toch met optimisme 
de zomer in. Laten we hopen dat 
we met de groei van het aantal 
vaccinaties en een stukje eigen 
verantwoordelijkheid van iedereen, 
het virus de baas blijven. Afstand 
houden, handen wassen en testen bij 
klachten blijft daarbij van belang. 

Geniet van elkaar, van het (hopelijk) 
mooie weer en houd nog even vol. 
Voor elkaar en voor uzelf.

Ik wens u een fijne zomer!

▲ Burgemeester Van Dijk

Funerair erfgoed
Wethouder Ria Ankersmit: “Volgens de 
‘Stichting Graftrommel’ werden er na 
de Tweede Wereldoorlog veel graven 
geruimd waardoor er nu, in Nederland, 
nog ongeveer duizend trommels te 
vinden zijn. Een graftrommel vertelt 
het persoonlijke verhaal van de nabe-
staanden door de keuze van bloemen 
en bladeren. In onze huidige tijd is dit 

vervangen door een bloemstuk met lint, 
dat na verloop van tijd weer verdwijnt 
van het graf. De graftrommel van 
Bertha Hendrika Hofs was de laatste 
op de begraafplaats in Varsseveld. 
Ik vind het bijzonder en mooi dat de 
historische waarde van de graftrom-
mels erkend is door Ineke en Herman 
en dat daarmee dit cultureel erfgoed is 
behouden voor volgende generaties.”

Vervolg: Gerestaureerde 
graftrommels herplaatst op begraaf- 
en gedenkpark Rentinkkamp  

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 27-07-2021 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  
22-07-2021 vinden op 
www.oude-ijsselstreek.nl.  Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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RES-regio Achterhoek levert regionale Energiestrategie 1.0 op
Waarom hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) nodig? 
De meeste elektriciteit (stroom) 
wordt opgewekt met steenkolen. 
Deze fossiele brandstof halen we 
vooral uit het buitenland omdat in 
Nederland de meeste steenkool-
mijnen zijn gesloten. In elektriciteits-
centrales wordt steenkool verbrand 
om energie op te wekken. Door dit 
proces komen er veel vervuilende 
rookgassen in de lucht. Eén ervan is 
CO². 

Op dit moment is er te veel CO² in de 
lucht. Hierdoor verandert het klimaat 
en wordt het steeds warmer. Hoe 
hoger de temperatuur, hoe extremer 
het weer wordt. We hebben steeds 
meer wateroverlast door stortbuien 
en door de hete zomers verdroogt de 
grond. Dit is niet goed voor natuur, 
mens en dier. Onze veiligheid en 
ons voedsel en drinkwater komen in 
gevaar. 
 
Dit is zo ernstig dat er in 2015 met 
een wereldwijd Klimaatakkoord wordt 
geprobeerd om de aarde te redden. 

Ook Nederland doet mee. We willen 
meer energie besparen (denk bijvoor-
beeld aan huizen beter isoleren 
en korter douchen) en duurzame 
energie gaan opwekken. Dat kan de 
komende jaren het beste met zonne-
panelen en windmolens. Die stoten 
geen vervuilende rookgassen uit. 

RES-Regio Achterhoek
Elke regio in Nederland maakt een 
plan hoeveel duurzame energie de 
regio nodig heeft. En hoe en waar dit 
opgewekt kan worden met zonne-
panelen en windmolens. Dit plan 
heet een Regionale Energiestrategie 
(RES). Alle regio’s moeten in 2030 
samen 35 TWh* duurzame energie 
opwekken. In de Achterhoek is ook 
een RES gemaakt. Dit was een 
moeilijke opdracht. Onder het motto 
‘samen d’ran’ hebben gemeenten, 
provincie Gelderland, waterschap 
Rijn en IJssel en netbeheerder 
Liander hier samen met inwoners en 
organisaties over nagedacht. 

Er kwamen voorwaarden op tafel, 
zoals: geen windmolens in de 
buurt van huizen en liever geen 
zonneparken op landbouwgrond.  En 
het is de wens dat er alleen zonne-
panelen op (bedrijfs)daken komen. 
Helaas kan dat niet. Niet alle daken 
zijn hiervoor geschikt. Ook zijn we 
dan te afhankelijk van de zon die 
niet altijd schijnt. Daarnaast moeten 
zonnepanelen op daken worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet-
werk. Dat ligt niet altijd in de buurt 
en het is te duur om dat nu uit te 
breiden. 

Voorlopige RES 1.0 gepubliceerd
Na veel onderzoek en overleg heeft 
de Achterhoek op 13 juli 2021 haar 
voorlopige RES 1.0 gepubliceerd. 
Hierin staat dat de regio 1,35 TWh* 
wil opwekken in 2030. Hier is al 
zo’n 35% van gerealiseerd. Want 
de Achterhoek is al jaren bezig om 
duurzamer te worden. Er komen in 
de Achterhoek nog circa 30 tot 35 
windmolens bij van zo’n 150 meter 

hoog en vooral nog zonnepanelen op 
(bedrijfs)daken (0,35 TWh). Er komen 
ook nog wat zonneparken om het 
restant op te wekken. We zijn dus al 
een heel eind. 

Voordat de RES 1.0 definitief wordt, 
moeten onze volksvertegenwoor-
digers het plan beoordelen. Dat 
gebeurt in het najaar van 2021. 
Volksvertegenwoordigers moeten 
het effect van de CO² vermindering 
afwegen tegen andere belangen. Hoe 
dan ook gaan het landschap en de 
leefomgeving veranderen. Ook als 
in de toekomst duurzame energie 
anders opgewekt kan worden, zoals 
met kerncentrales. Meer informatie 
vindt u op www.res-achterhoek.nl 

*35 TWh = 5400 windmolens van 3 
MW, 45.000 hectare zonnepanelen of 
een combinatie daarvan.
TWh = elektrische eenheid van 
elektrische energie: 1 TWh is gelijk 
aan 1.000.000.000.000 wattuur. 

Op 13 juli 2021 geaccordeerd door de dagelijks besturen van de RES-partners 
voor besluitvorming door volksvertegenwoordigers in het najaar van 2021. 

Gebaseerd op 

Regionale 

Uitvoeringsagenda 

Achterhoek 2016 

Met de RES draagt 

de Achterhoek bij 

aan het landelijke 

Klimaatakkoord én 

aan het eigen 

regionale 

duurzaamheidsbeleid 

http://www.res-achterhoek.nl
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Wijkbeheer, vergroening in de openbare ruimte
Misschien zijn het wel de meest zichtbare medewerkers van onze 
gemeente: de collega’s van wijkbeheer. In de hele gemeente Oude 
IJsselstreek beheren zij de openbare ruimte. Dat zijn behoorlijk wat 
vierkante meters gras, bomen, planten, struiken, bestrating en andere 
objecten die in onze openbare ruimte voorkomen. Op dit moment krijgen 
we veel vragen over het groenonderhoud. In dit artikel vertellen we u 
graag wat meer over onze werkwijze. 

Omdat het nu heel groeizaam weer is, 
knalt het groen letterlijk de grond uit. 
Wat een contrast met de afgelopen 
drie jaar, waarin het veel te droog 
was. Hierdoor is het soms lastig om 
aan het beeld dat u van ons gewend 
bent te voldoen. Daarnaast zijn we de 
afgelopen jaren begonnen met een 
andere vorm van beheer en inrichting. 

Waar we in het verleden vaak gazons 
en hagen aanlegden, kijken we nu naar 
meer afwisseling in soorten, naar het 
beeld en naar de NATUURlijke biodi-
versiteit. Op deze manier helpen we 
bijvoorbeeld bijen en andere nuttige 
insecten aan een plek en voedsel.

Ontwikkelen van groen
Groen wordt steeds belangrijker. Niet 
alleen in het buitengebied, maar juist 
ook in de bebouwde kom, waar we 
hittestress (stijgende temperatuur 
bij veel bebouwing, straten en beton) 
tegengaan door meer beplanting. We 
streven ernaar om steeds meer in 
te spelen op ecologisch beheer: wat 
hebben planten, vogels, insecten en 
andere dieren nodig? 

Bloemrijke begroeiing of gewoon te 
weinig gemaaid?
Met bloemrijke begroeiing bedoelen 
we locaties waar we wilde bloemen-
mengsel hebben ingezaaid. Daarnaast 
beheren we sommige percelen anders 
dan voorheen. Rondom bomen, in 
bermen en grote stukken gazon, 
laten we bijvoorbeeld begroeiing 
vaker staan. Deze percelen worden 
maximaal twee keer per jaar gemaaid 
en vormen op deze manier verblijf-
plaatsen voor allerlei flora en fauna.
Het oogt misschien wat vreemd 
of rommelig, maar de natuur is er 
gek op. In de toekomst gaan we 
dit beheer op veel meer plaatsen 
toepassen. Uiteraard blijven we oog 
houden voor de verkeersveiligheid. 
We houden bijvoorbeeld in het buiten-
gebied de eerste meter naast de weg 

en op kruisingen het gras kort. Zo 
kunt u zich veilig blijven verplaatsen 
zonder gehinderd te worden door de 
weelderige natuur. Op locaties waar 
dit beheer niet mogelijk is blijven we 
de berm of het gazon onderhouden als 
voorheen.  

Biodiversiteit/Adoptiegroen
De biodiversiteit stopt natuurlijk niet bij 
de gemeentegrens. Zelf kunt u hieraan 
ook een bijdrage leveren door uw 
tuin anders in te richten, met minder 
stenen en meer groen. 
Wist u dat u ook gemeentegroen kunt 
adopteren? Bij deze ‘adoptie’ werken 
we volgens een vastgestelde beeld-
kwaliteit, maar het kan natuurlijk zijn 
dat u iets anders wilt. Samen kunnen 
we kijken naar de mogelijkheden, met 
als voorwaarden dat het openbaar 
gebied blijft, het deze uitstraling ook 
behoudt, en dat u het onderhoud voor 
uw rekening neemt. Alles gebeurt in 
overleg met het doel om er samen iets 
moois van te maken.

Vragen/meldingen
Als u vragen heeft over het groenbeheer 
of een melding wilt maken over de 
openbare ruimte, kunt u dit doen door 
een online melding te doen via  
www.oude-ijsselstreek.nl/melden

De gemeente streeft ernaar om steeds meer in te spelen op ecologisch beheer en biodiversiteit: wat 
hebben planten, vogels, insecten en andere dieren nodig?

Herhaalde oproep: opleiding voor lokale ondernemers detailhandel
Om de ontwikkelingen in de 
detailhandel te kunnen blijven 
volgen en toepassen, is er een 
mooie kans voor ondernemers 
in Oude IJsselstreek om deel 
te nemen aan de opleiding 
Toekomstbestendige retail. 

De opleiding (leergang) wordt gegeven 
door Berry Engelen van de HAN. De 
opleiding heeft als doel de ondernemers 
- en daarmee het winkelcentrum - 
succesvoller te maken. In de lessen is 
aandacht voor persoonlijke ontwikke-
ling, technologie, doelgroepenbenade-

ring, marketing en voor verbetering van 
de winkel. Bij voldoende aanmeldingen 
wordt de leergang aan het einde van dit 
jaar of begin volgend jaar gegeven. 

De leergang bestaat uit 13 avondbijeen-
komsten. Deelnemers betalen vooraf 

€ 750,- en krijgen € 500,- terug als ze 
hebben deelgenomen aan de bijeenkom-
sten. De gemeente levert een financiële 
bijdrage en vraagt subsidie aan.

Aanmelden kan bij Mariska te Paske via 
m.tepaske@oude-ijsselstreek.nl 

Openbare bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenplaats de Bleuster, Grensweg Voorst’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 22 juli  
2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage ligt: 
•  het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenplaats de 

Bleuster, Grensweg Voorst’ met identificatie-
nummer NL.IMRO.1509.BP000174-ON01;

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied is gelegen in de oksel van de 
Grensweg en Marmelhorstweg in Voorst. Het plan 
voorziet in de realisatie van een buitenplaats met 
maximaal drie woningen en bijbehorende realisatie 
van nieuwe natuur. Langs de A Strang wordt een 
ecologische oeverinrichting gemaakt. 

Inzage
De stukken liggen van donderdag 22 juli 2021 tot en 
met woensdag 1 september 2021 voor iedereen ter 
inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis 
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij 
Balievergunning¬en. Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.  
Het ontwerp-bestemmingsplan is in elektronische 
vorm te raadplegen en te verkrijgen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de 
naam van het bestemmingsplan. In het gemeente-
huis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektro-
nische vorm als op papier bekijken. De elektronische 

vorm is hierbij juridisch bindend. De overige stukken 
zijn op papier te bekijken.

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terin-
zagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbe-
stemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
een afspraak maken via het Telefonisch Informatie 
Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/melden
http://m.tepaske@oude-ijsselstreek.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning ’t Veld 20 te Terborg
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning verlenen voor plaatsing van zes 
lichtmasten (sportveldverlichting) op sportpark ‘de 
Paasberg’ (’t Veld 20 te Terborg). De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identificatie nummer: 
NL.IMRO.1509.OV000075-VA01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2020-1065.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende omgevings-
vergunning wordt t.o.v. de ontwerpbeschikking niet 

gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 22 juli 2021 tot 
en met 2 september 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 balievergun-
ningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsver-
gunning 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 ’t Veld 20 in Terborg. 
In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 
De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

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

Vergunningen/meldingen

ETTEN
•  Kampstraat en Oudekerkstraat, verkeersbesluit 

geslotenverklaring voor vrachtauto’s, besluit gepu-
bliceerd in Gemeenteblad 21-07-2021, procedure 
3A

•  Rafelderseweg 10, verbouw woning, vergunning 
verzonden 12-07-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Akenloodsweg 10, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 08-07-2021, procedure 1
•  Grotestraat 35, verbouwen pand, aanvraag 

ontvangen 12-07-2021, procedure 1
•  Haverkamp 17, bouwen overkapping, aanvraag 

ontvangen 11-07-2021, procedure 1
•  Touwslagersbaan, intrekken verkeersbesluit 

aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische 
voertuigen, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
21-07-2021, procedure 3A

•  Valeriaan, intrekken verkeersbesluit aanwijzen 
parkeerplaatsen voor opladen elektrische 
voertuigen, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
21-07-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Terborgseweg 30, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 15-07-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Kroezendijk 10, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 15-07-2021, procedure 1
•  Toldijk 7A, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

15-07-2021, procedure 1

TERBORG
•  Hoofdstraat 33, sloop doorbraak tussen twee 

woningen, acceptatie verzonden 15-07-2021, 
procedure 1

•  Hoofdstraat 60, (wijziging) vergunning voor 
exploiteren horecabedrijf, kipspeciaalzaak, 
vergunning verzonden 14-07-2021, procedure 3B

•  Industrieweg 115, verlengen termijn tijdelijke bouw 
stichting Azora, vergunning verzonden 16-07-2021, 
procedure 3A

•  Prins Clausstraat 25, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 14-07-2021, procedure 1

ULFT
•  Heggenseveld 1, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijke bewoning vml. scholengemeenschap, 
vergunning verzonden 12-07-2021, procedure 3A

•  De Hogenkamp 22, melding activiteitenbesluit: 
tijdelijk plaatsen tent t.b.v. opslag, acceptatie 
verzonden 09-07-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 22-07-2021)

•  Dr. van Hengelstraat 9, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 08-07-2021, procedure 1

•  Wethouder van Akenstraat 4, plaatsen schutting, 
aanvraag ontvangen 12-07-2021, procedure 1

•  Veldstraat 120A, plaatsen carport, aanvraag 
ontvangen 14-07-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Aaltenseweg 58, verbouw/uitbreiding kantoor, 

aanvraag ontvangen 13-07-2021, procedure 1

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en 
kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar 
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen  
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep 
aantekent, de motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit 
niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

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 

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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