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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

Wat je niet mag missen in Oude IJsselstreek 
Lancering video Top 12 van 
toeristische trekpleisters
De gemeente Oude IJsselstreek is landelijk gezien relatief onbekend. Als een 
toerist op bezoek komt, wat mag hij dan absoluut niet missen? Deze vraag 
hebben we voorgelegd aan de échte kenners, onze toeristische ondernemers 
en inwoners. Een Top 10 bleek nét te weinig, vandaar dat er nu een Top 
12  van ‘Must sees & do’s’ zijn gekomen. De toppers zijn, in willekeurige 
volgorde, in beeld gebracht in een korte promotievideo. Vorige week woensdag 
gaf wethouder Janine Kock het startsein voor de officiële première in de 
theaterzaal op het DRU Industriepark.  

Wat mag je niet missen?
Op twee zonovergoten dagen gingen 
een cameraman en dronepiloot op pad, 
om mooie beelden te schieten dwars 
door onze gemeente. We kunnen ons 
voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar 
welke locaties en onderwerpen in de 
Top 12 zijn beland. We zetten ze even op 
een rij: DRU Industriepark, Engbergen, 
Wijngaard Oerlegoed, Min40Celsius, 
Oude IJssel & AA-strang, wandelen, 
Moezeköttel, alpacafarm, Halte Bontebrug, 

fietsen, Huis Landfort en Museumboer-
derij het Hofshuus. De film is te vinden op 
de Facebookpagina van VVV Oude IJssel-
streek.   

Marketingcampagne
Wethouder Janine Kock: “Met deze 
film willen we een impuls geven aan de 
toeristisch recreatieve sector. Vanzelf-
sprekend wordt de film vertoond in het 
DRU Inspiratiepunt én op de website van 
de VVV (www.vvvoudeijsselstreek.nl). Als 

u de QR-code bij dit artikel scant, komt u 
ook rechtstreeks bij de video. Daarnaast 
verschijnt over enkele weken een folder 
met alle twaalf toppers. Deze wordt 
verspreid onder alle toeristisch-recrea-
tieve ondernemers en MKB’ers in Oude 
IJsselstreek, maar ook daarbuiten. Bij 
buurgemeenten en in Duitsland, leggen 
we ook exemplaren neer. Dit alles om 
het toeristisch aanbod in onze gemeente 
meer bekendheid te geven.” 

Hashtagchallenge
Om deze Top 12 extra onder de aandacht 
te brengen is er een ‘hastagchallenge’ 
bedacht. Mensen die een ‘pareltje’ uit de 
Top 12 bezoeken, kunnen hiervan foto’s 
posten op Facebook en Instagram, met 
gebruik van verschillende hashtags zoals 
#top12oudeijsselstreek. De mooiste foto’s 
ontvangen een prijs. 

Er is een Top 12 van bezienswaar-
digheden in Oude IJsselstreek in 

beeld gebracht. Wethouder Janine 
Kock gaf met een filmklapper het 

startsein voor de lancering van 
deze film.

Scan de QR-code hierboven om de 
promotiefilm te bekijken. ▶

Foto van de Maand: wolkenlucht boven Westendorp
Naar aanleiding van onze 
oproep op Facebook om je 
mooiste foto binnen het thema 
‘wolkenluchten’ in te sturen, 
hebben we ontzettend veel 
fraaie exemplaren ontvangen. 
Nog niet eerder deden zoveel 
mensen mee, dank jullie wel! 
De winnende foto is gemaakt 
door Wilber Thus. Zijn foto 
is een maand lang onze 
omslagfoto op Facebook. 

Wilber over zijn winnende foto: “Deze 
maakte ik op de Keppelbroeksdijk aan 
de rand van Westendorp tijdens een 
warme dag in juni. In Nederland waren die 
dag zware onweersbuien voorspeld. De 

Achterhoek had geluk, er vielen slechts 
een paar kleine buien. Als er onweer wordt 
verwacht, ga ik vaak gewapend met de 
camera op pad. Ik wilde het weidse, open 
landschap met de bui in beeld brengen, 

met een doorkijkje naar de fraaie eiken. 
Het was al met al een schilderachtig, 
woest en tegelijk rustig tafereel.”

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
http://www.vvvoudeijsselstreek.nl
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Onderhoudswerkzaamheden 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 identiteitskaart 
aanvragen. Dit onderhoud is nodig 
vanwege de invoering van een nieuw 
model identiteitskaart. U kunt op 29 en 
30 juli WEL een reisdocument afhalen.  

Er komt een nieuw model 
Identiteitskaart
Vanaf 2 augustus 2021 komt er een 
nieuw model van de Nederlandse iden-
titeitskaart. Dit nieuw vormgegeven 
model voldoet aan de eisen van de 
Europese wetgeving. Deze ID-kaart 
heeft 2 vingerafdrukken van de 
kaarthouder en een QR-code met 

het Burgerservicenummer (BSN). 
Dit betekent dat de vingerafdrukken 
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.  

Wennen aan 
scootmobiel of 
driewieler? Ga 
met ons op pad!
Mijn naam is Roy Splithof. Ik ben 
vanaf het eerste uur betrokken bij de 
werkgroep Onbeperkt meedoen. Ik 
ben blij dat ik mee kan werken aan 
een betere toegankelijkheid in de 
gemeente.

Door mijn eigen beperking spreek ik 
veel mensen die gebruik maken van 
een hulpmiddel als bijvoorbeeld een 
driewieler of scootmobiel. Ik kwam 
er zo achter dat veel mensen moeite 
hebben hun hulpmiddel te gebruiken 
uit angst of schaamte. Dit betekent 
voor die mensen dat ze hun huis 
niet uitkomen en vereenzamen. En 
omdat ik dat echt heel vervelend 
vind heb ik een adviesgroep opgezet. 

Samen met Rudie Liebrand probeer 
ik vanuit die adviesgroep mensen 
meer vertrouwen te geven om met 
hun hulpmiddel op pad te gaan. 
Dat doen we door met onze eigen 
scootmobiel en driewieler met ze 
op pad te gaan en te oefenen in het 
verkeer. En dat werkt! We hebben al 

een aantal mensen geholpen die nu 
toch zelf op pad durven. We geven 
ze wat tips, kijken samen naar de 
meest veilige route. We begeleiden 
ze net zo lang tot ze zelf de deur uit 
kunnen. Weer een succesvol project 
van onze werkgroep!

Iedereen kan gebruik maken van 
deze adviesgroep. Dus bent of 
kent u iemand die hulp nodig heeft 
in het vertrouwd raken met een 
scootmobiel of ander hulpmiddel? 
Meldt het ons via: werkgroeponbe-
perktmeedoen@gmail.com

Tenslotte wil ik u vragen uw stem 
uit te brengen op onze gemeente. 
Via www.meesttoegankelijkege-
meente.nl kunt u stemmen op Oude 
IJsselstreek  zodat we met onze 
werkgroep nóg meer van deze mooie 
projecten kunnen realiseren om de 
gemeente toegankelijker te maken! 
Alvast bedankt!

Roy Splithof

▲ Roy Splithof
Lid werkgroep Onbeperkt Meedoen

Ik ga op vakantie... en laat NIETS achter!  

De vakantieperiode is weer begonnen. 
Dat betekent drukte op populaire 
vakantiebestemmingen binnen 
Nederland en, voor zover mogelijk, 
over de grens. En het betekent ook 
drukte op de (snel)weg langs de routes 
richting vakantiebestemming. 

Die vakantiedrukte zorgt jaarlijks 
voor een toename van zwerfafval. 
Etensresten die uit het autoraam 
worden gegooid of een pauzeplek die 
niet wordt opgeruimd tijdens een fiets-
tochtje. Jammer, want met dezelfde 
moeite neem je het mee in een zak en 
gaat het aan het einde van je rit in de 
afvalbak. Een bananenschil blijft een 
jaar op straat liggen. Een uitgespuugd 

kauwgompje wordt pas na twintig jaar 
afgebroken. En een plastic flesje nooit. 

Laat dus NIETS achter. Vergeet tijdens 
de rit richting je vakantiebestemming 
niet je pauzeplek schoon achter te 
laten en laat geen rommel achter aan 
de kant van de (snel) weg. Zo houden 
we samen de wegen en parkeer-
plekken schoon, voor jezelf en voor de 
volgende vakantieganger. Je vakantie 
begint een stuk leuker als je in een 
schone omgeving kunt recreëren. We 
wensen je een fijne vakantie!

Tips voor een duurzame vakantie zijn 
te vinden op www.milieucentraal.nl 
onder ‘duurzaam vervoer’.

Genieten op vakantie doe je zwerfafvalvrij! 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.

Twee keer geen 
Gemeentenieuws 
In verband met de vakantieperiode 
verschijnt er in week 31 (4 augustus) 
en in week 33 (18 augustus) geen 
Gemeentenieuws. 

We wensen u een fijne vakantie!
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Wat je niet mag missen in Oude IJsselstreek 
Lancering video Top 12 van toeristische trekpleisters

De gemeente Oude IJsselstreek is landelijk gezien relatief onbekend. Als een 

toerist op bezoek komt, wat mag hij dan absoluut niet missen? Deze vraag 

hebben we voorgelegd aan de échte kenners, onze toeristische ondernemers 

en inwoners. Een Top 10 bleek nét te weinig, vandaar dat er nu een Top 

12  van ‘Must sees & do’s’ zijn gekomen. De toppers zijn, in willekeurige 

volgorde, in beeld gebracht in een korte promotievideo. Vorige week woensdag 

gaf wethouder Janine Kock het startsein voor de officiële première in de 

theaterzaal op het DRU Industriepark.  Wat mag je niet missen?Op twee zonovergoten dagen gingen 
een cameraman en dronepiloot op pad, 
om mooie beelden te schieten dwars 
door onze gemeente. We kunnen ons 
voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar 
welke locaties en onderwerpen in de 
Top 12 zijn beland. We zetten ze even op 
een rij: DRU Industriepark, Engbergen, 
Wijngaard Oerlegoed, Min40Celsius, 
Oude IJssel & AA-strang, wandelen, 
Moezeköttel, alpacafarm, Halte Bontebrug, 

fietsen, Huis Landfort en Museumboer-
derij het Hofshuus. De film is te vinden op 
de Facebookpagina van VVV Oude IJssel-
streek.   

MarketingcampagneWethouder Janine Kock: “Met deze 
film willen we een impuls geven aan de 
toeristisch recreatieve sector. Vanzelf-
sprekend wordt de film vertoond in het 
DRU Inspiratiepunt én op de website van 
de VVV (www.vvvoudeijsselstreek.nl). Als 

u de QR-code bij dit artikel scant, komt u 
ook rechtstreeks bij de video. Daarnaast 
verschijnt over enkele weken een folder 
met alle twaalf toppers. Deze wordt 
verspreid onder alle toeristisch-recrea-
tieve ondernemers en MKB’ers in Oude 
IJsselstreek, maar ook daarbuiten. Bij 
buurgemeenten en in Duitsland, leggen 
we ook exemplaren neer. Dit alles om 
het toeristisch aanbod in onze gemeente 
meer bekendheid te geven.” 

HashtagchallengeOm deze Top 12 extra onder de aandacht 
te brengen is er een ‘hastagchallenge’ 
bedacht. Mensen die een ‘pareltje’ uit de 
Top 12 bezoeken, kunnen hiervan foto’s 
posten op Facebook en Instagram, met 
gebruik van verschillende hashtags zoals 
#top12oudeijsselstreek. De mooiste foto’s 
ontvangen een prijs. 

Er is een Top 12 van bezienswaar-digheden in Oude IJsselstreek in beeld gebracht. Wethouder Janine Kock gaf met een filmklapper het startsein voor de lancering van 
deze film.

Scan de QR-code hierboven om de promotiefilm te bekijken. ▶

Foto van de Maand: wolkenlucht boven Westendorp

Naar aanleiding van onze oproep op Facebook om je mooiste foto binnen het thema ‘wolkenluchten’ in te sturen, hebben we ontzettend veel fraaie exemplaren ontvangen. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee, dank jullie wel! De winnende foto is gemaakt door Wilber Thus. Zijn foto is een maand lang onze omslagfoto op Facebook. 
Wilber over zijn winnende foto: “Deze 
maakte ik op de Keppelbroeksdijk aan 
de rand van Westendorp tijdens een 
warme dag in juni. In Nederland waren die 
dag zware onweersbuien voorspeld. De 

Achterhoek had geluk, er vielen slechts 
een paar kleine buien. Als er onweer wordt 
verwacht, ga ik vaak gewapend met de 
camera op pad. Ik wilde het weidse, open 
landschap met de bui in beeld brengen, 

met een doorkijkje naar de fraaie eiken. 
Het was al met al een schilderachtig, 
woest en tegelijk rustig tafereel.”

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 IJsselstreekStaringstraat 25 GendringenPostbus 42, 7080 AA Gendringen

Tel. (0315) 292 292Website: oude-ijsselstreek.nlE-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
WhatsApp: (06) 12 92 71 02

Telefonisch bereikbaar:Bijzondere Bijstand,Wmo en SchuldenMa t/m vr. 08.30 – 12.30 uur.Overige afdelingenMa. 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 uuroude-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 RuimteZwerfvuil, 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 calamiteitenbuiten kantoortijdUitsluitend bij SPOED op gebiedvan wegen, riolering, gladheid enstorm: (06) 10 93 28 92

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 

http://werkgroeponbeperktmeedoen@gmail.com
http://werkgroeponbeperktmeedoen@gmail.com
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
http://www.milieucentraal.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oudeijsselzone
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Margrietstraat 9, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Kromme Elleboog 8, vergroten berging en realiseren 

trapgat, vergunning verzonden 19-07-2021, 
procedure 3A

•  Multatulihof 2, bouw bijgebouw met carport, 
vergunning verzonden 22-07-2021, procedure 3A

•  Weegbree 36, plaatsen schutting en overkapping, 
aanvraag ontvangen 17-07-2021, procedure 1

HEELWEG
•  Hiddinkdijk 31, definitieve omgevingsvergunning 

milieu: wijzigen veebestand (milieu), definitieve 
vergunning verzonden 19-07-2021, ter inzage m.i.v. 
29-07-2021 procedure 4A. 
De definitieve vergunning is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp: er kan slechts beroep 
tegen deze definitieve vergunning worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpvergunning en men belanghebbende is.

•  Hoge Weg 14, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 19-07-2021, procedure 1

•  Hoge Weg 16, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 19-07-2021, procedure 1

•  Hoge Weg 33, melding activiteitenbesluit: 
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem, accep-
tatiebrief verzonden 20-07-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 29-07-2021)>

MEGCHELEN
•  Julianaweg 12, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1
•  Julianaweg 33, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Berkenlaan 122, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1
•  Heidedijk 10, tijdelijk plaatsen zonnepanelen, 

vergunning verzonden 19-07-2021, procedure 3A
•  Jachtlaan 13, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 16-07-2021, procedure 1>

SINDEREN
•  Kasteelweg 1, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1

ULFT
•  De Hogenkamp 22, plaatsen tijdelijke opslag tent, 

vergunning verzonden 22-07-2021, procedure 3A
•  Dinkelstraat 55, bouwen overkapping, vergunning 

verzonden 19-07-2021, procedure 3A
•  Ettenseweg 2, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 18-07-2021, procedure 1 
•  Frank Daamenstraat 23, handelen in strijd met 

regels R.O.: bouwen commerciële ruimte en 4 
appartementen, aanvraag ontvangen 15-07-2021, 
procedure 1 

•  Zandberg 8, verbouw woning, vergunning 
verzonden 22-07-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Beckingstraat 20, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 16-07-2021, procedure 1
•  Kerkplein, organiseren Kramprun op 11-09-2021, 

vergunning verzonden 19-07-2021, procedure 3B
•  Kerkplein, afsluiten van diverse wegen rond 

Kerkplein i.v.m. organiseren van bovenstaand 
evenement, vergunning verzonden 19-07-2021, 
procedure 3A 

•  Spiekersweg 1, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 18-07-2021, procedure 1

WESTENDORP
•  Perebolterweg 11, gebruiksvergunning brandveilig 

gebruik accommodaties, ontwerpvergunning ter 
inzage vanaf 29-07-2021, procedure 2B

Zitting Rayonarchitect 
Op Woensdag 11-08-2021 worden de vooraf aangele-
verde bouwplannen door de Rayonarchitect (namens 
de Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf vrijdag 06-08-2021 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

Mobiele puinbreker 
Locatie Boterstraat 5 in Varsseveld
Op vrijdag 16 juli 2021 heeft Boverhoff, sloop-mi-
lieu-recycling-boren-infra uit Heerde een melding 
gedaan voor het plaatsen en gebruiken van een 
mobiele puinbreker om bouw- en sloopafval te 
bewerken (ca. 10.000 ton) op de locatie Boterstraat 
5 in Varsseveld. Deze werkzaamheden duren 
maximaal 15 dagen en zullen naar verwachting 
plaatsvinden in de periode van 30 augustus 2021 
en 01 oktober 2021. Informatie over deze melding 
kunt u vanaf donderdag 29 juli 2021 gedurende twee 
weken verkrijgen bij de Publieksbalie.

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Gezondheidscentrum 
Eksterstraat 111 Ulft 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 
afwijking van het bestemmingsplan vergunning willen 
verlenen voor de realisatie van een gezondheidscen-
trum aan de Eksterstraat, Ulft. Als onderdeel van de 
reconstructie van de Vogelbuurt wordt de Ekster-
straat doorgetrokken tot aan de Vogelenzangweg, 
waarbij het gezondheidscentrum huisnummer 111 
krijgt. Het gezondheidscentrum omvat werkruimtes 
voor artsen, fysiotherapeuten, paramedicus en een 
afhaalpunt voor medicijnen. De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identificatienummer: 
NL.IMRO.1509.OV000077-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer W-2021-0487. 

Inzage 
De stukken liggen vanaf 28 juli tot en met 8 
september 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer 
u de omgevingsvergunning 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 omgevingsvergunning 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 het adres. 
In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 
De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

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

Anterieure overeenkomst 
In verband met de ontwikkeling van het gezond-
heidscentrum aan het nieuwe deel van de Ekster-
straat in Ulft heeft de gemeente met de initiatief-
nemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze 
overeenkomst heeft betrekking op de realisering het 
gezondheidscentrum, met bijbehorende voorzie-
ningen en parkeerruimte. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het 
plan, de rechten en plichten van beide partijen, infra-
structuur, als ook over de vergoeding van kosten ten 
aanzien van de planologische medewerking die de 
gemeente hiervoor wil gaan verlenen. De zakelijke 
beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens 
ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open.

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl
http://balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


4  |  Gemeentenieuws

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Holserweg 12, Varsselder 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor 
het verplaatsen van een woning op het perceel 
Holserweg 12 in Varsselder. De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identificatie nummer: 
NL.IMRO.1509.OV000078-ON01. De aanvraag is 
geregistreerd onder W-2020-1116.

Inzage 
De stukken liggen van 29 juli 2021 tot 9 september 
2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omge-
vingsvergunning 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 baliever-
gunningen@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 naam van de locatie. In het 
gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel 
in elektronische vorm als op papier bekijken. De elek-
tronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een afspraak 
maken via de Publieksbalie.

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.
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