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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

Wijk van de Toekomst Varsseveld 
Meedenkavond op 16 september
Doe mee en werk aan de toekomst van 
uw wijk! 
Wat moet er gebeuren om woning, straat 
en wijk toekomstbestendig te maken? 
Energiezuinig wonen, hoe zit dat nou 
eigenlijk? En wat betekent dat voor u als 
inwoner? Hoe groen wilt u uw wijk maken? 
De gemeente, Wonion en Varssevelds 
Belang, willen graag samen met bewoners 
kijken hoe we dit in de Wijk van de 
Toekomst de komende jaren kunnen 
aanpakken. De Wijk van de Toekomst is 
de wijk tussen de Eikenlaan in het noorden 
en de Graaf van Lohnstraat in het zuiden 
en Oranjestraat in het westen en de 
Spoorstraat aan de Oostkant van de wijk.

Meedenkavond 16 september in het 
Borchuus
Agem Energieloket organiseert in samen-
werking met de gemeente en Wonion een 
meedenkavond voor alle inwoners van de 
wijk. Doel van deze avond is om samen 
meer inzicht te krijgen in de wensen en 
mogelijkheden voor de toekomst en de 
verduurzaming van de wijk. Wilt u hierbij 
betrokken zijn, meld u zich dan aan voor 
een bewonersgroep. Deze groep bewoners 
gaat actief meewerken aan de ‘Wijk van de 
Toekomst’.

We nodigen u uit voor deze meeden-
kavond op donderdagavond 16 
september vanaf 19:30 uur in het 
Borchuus (Kerkplein 3, Varsseveld). Van 
de gemeente zijn aanwezig de gebieds- 
makelaar, mensen van groenbeheer en de 
afdeling verkeer en natuurlijk ook  
vertegenwoordigers van Wonion en Agem 
Energieloket. 

Aanmelden voor deze avond kan tot 
woensdag 15 september 17.00 uur via 
www.agem.nl/varsseveld. Als u op deze 
pagina een stukje naar beneden scrolt 
ziet u een oranje button die leidt naar het 
aanmeldformulier voor de meedenkavond.  

Doel van de meedenkavond is om 
samen meer inzicht te krijgen in de 
wensen en mogelijkheden voor de 

toekomst en de verduurzaming van 
de wijk. ▶

Al negen tijdelijke bewoners voor gebouw Wesenthorst 
Per direct nog woonruimte voor tien andere jongeren
Begin juli plaatsten we een bericht over 
tijdelijke woonruimte in het leegstaande 
gebouw van De Wesenthorst in Ulft. 
Omdat het gebouw per 1 augustus 
eigendom van de gemeente is geworden, 
hebben we een leegstandsbeheerder in de 
arm genomen. Inmiddels hebben negen 
jongeren hun intrek genomen, maar er is 
nog plek voor tien andere bewoners. 

Er is dus nog woonruimte (op basis van 
antikraak) voor tien tijdelijke bewoners die 
per direct kunnen intrekken. Je krijgt een 
eigen klaslokaal als woon/-slaapkamer 
tot je beschikking van minimaal 20 m². 
Daarnaast worden de douches en keukens 
gedeeld met de andere bewoners. 

Ben jij een jongere uit Oude IJsselstreek 
en heb je interesse? Neem dan voor meer 
informatie contact op met Ad Hoc via: 
arnhem@adhocbeheer.nl Voorbeeld van een ingerichte kamer in De Wesenthorst
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Taxusinzameling tegen kanker 
overstijgt verwachtingen 
Het juni-zonnetje heeft veel goeds gedaan

Even leek het erop dat de taxusinzameling van 2021 (letterlijk) in het 
water zou vallen. De maand mei was behoorlijk nat en koud. Dit had 
helaas een remmend effect op de groei van veel planten, waaronder de 
taxus. Het water van de maand mei in combinatie met de zwoele warmte 
van juni heeft gelukkig veel goedgemaakt. Inmiddels heeft stichting 
Taxus Taxi dan ook meer dan 300.000 kilogram vers taxussnoeisel 
ingezameld. Genoeg voor ruim 2.700 chemokuren. 

Taxus tegen kanker
Wat de taxus zo bijzonder maakt is 
de werkzame stof 10-deacetylbac-
catin III. Ja, dat is inderdaad een hele 
mond vol! De werking van deze stof 
is beter bekend onder de naam Taxol. 
Dit kankerremmende middel bevindt 
zich in de naalden van de taxusplant. 
Nadat het uit de naalden is gewonnen 
wordt het als hoofdbestanddeel van 
de chemotherapie ingezet. Dit gebeurt 
onder andere bij behandeling tegen 
borst-, maag-, slokdarm-, long-, en 
eierstokkanker. 

Bekendheid inzameling stijgt
De oproep in het vorige nieuwsbe-
richt is niet zonder resultaat geweest. 
Steeds meer mensen uit verschillende 
gebieden bieden hun taxussnoeisel 
aan in de strijd tegen kanker. Op dit 
moment heeft de stichting al meer 
dan 300.000 kilogram vers taxus-
snoeisel aangeboden gekregen van 
donateurs uit het gehele werkgebied. 
Een werkgebied dat het grootste 
gedeelte van Brabant, Gelderland 
en Limburg bestrijkt. Overal waar 
mensen hun taxussnoeisel aan Taxus 
Taxi aanbieden, haalt de stichting het 
snoeisel van deze wonderplant op. 
Dat steeds meer mensen hun snoeisel 
doneren is een goed teken. De 
bekendheid groeit en dat uit zich direct 

in resultaat. Wilt u ook deelnemen? 
Kijk dan op www.taxustaxi.nl voor de 
mogelijkheden.

Bied ook uw snoeisel aan
De piek van het seizoen is achter de 
rug, maar de stichting verwacht dat 
er nog heel wat snoeisel kan komen. 
Terwijl Taxus Taxi met haar autootjes 
door het gebied toert is te zien dat 
er nog veel taxushagen gesnoeid 
moeten worden. Taxus Taxi wil dan 
ook iedereen oproepen de taxushaag 
binnen de inzamelperiode te snoeien. 
Tot wanneer de inzameling van 2021 
exact doorgaat zal over enkele weken 
bekend worden gemaakt. 

Uitgiftepunten
Om het inzamelen voor u zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, biedt 
Taxus Taxi gratis hulpmiddelen aan 
zoals zakken om het snoeisel in te 
bewaren en zeilen om het verse groen 
schoon op te vangen. Wilt u hier gebruik 
van maken? Haal ze dan gratis op bij 
een van de uitgiftepunten. Dit kan onder 
andere bij locaties van Boerenbond en 
Intratuin. Op zoek naar een locatie bij u 
in de buurt? Kijk dan op www.taxustaxi.
nl/uitgiftepunten.
Heeft u uw taxushaag gesnoeid? Maak 
dan vandaag nog gemakkelijk een 
afspraak via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Vraag op tijd uw reisdocumenten 
en rijbewijs aan 
Vanwege de zomerdrukte en de 
huidige coronamaatregelen, duurt het 
momenteel ongeveer 14 dagen voordat 
u een afspraak heeft ingepland om in het 
gemeentehuis een aanvraag voor een 
reisdocument/ rijbewijs te doen. (www.
oude-ijsselstreek.nl/afspraak-maken) 

U kunt uw nieuwe document een week 
later, zonder afspraak ophalen.  

Jong geleerd
Na het oprichten van de Werkgroep 
Onbeperkt Meedoen hebben we 
ons gebogen over de te zetten 
stappen en uit te voeren acties. 
Een van die acties was het vormen 
van themagroepen, waaronder de 
themagroep ‘Beeldvorming’.

Want om meer begrip te krijgen 
voor mensen met een zichtbare 
of onzichtbare beperking is het 
belangrijk om uitleg te geven over 
wat het betekent om te leven met 
een beperking. We besloten contact 
op te nemen met scholen, want in 
deze geldt immers: jong geleerd is 
oud gedaan!  

Zo werd het ‘Scholenproject’ 
geboren. Binnen dit project worden 
op de basisscholen in onze 
gemeente activiteiten aangeboden 
aan de leerlingen van groep 5, 6, 7 
en 8 en hun leerkrachten. 

De rolstoelers geven uitleg over hun 
functiebeperking en demonstreren 
hoe je een en ander zittend in de 
rolstoel doet. De slechthorende 
geeft informatie over hoe het is om 
slechthorend en/of doof te zijn. En 

ik mocht vertellen hoe het is om 
zeer slechtziend te zijn. 

Voor de leerlingen is het niet 
alleen maar luisteren, maar 
vooral ook ervaren hoe het is om 
een beperking te hebben. Bij elk 
onderdeel krijgen de leerlingen een 
doe-opdracht. Van een rolstoel-
parcours tussen pionnen door, tot 
lopen met een verduisterende bril 
en taststok. De kinderen hebben 
het allemaal ervaren en waren erg 
enthousiast!

Dit project is al aan twee basis-
scholen aangeboden, de Oersprong 
en de Bontebrugschool. In verband 
met de coronamaatregelen hebben 
we een pauze moeten inlassen, 
maar we hopen het snel weer op te  
kunnen pakken.

Riemke de Boer

P.S. Stemt u ook op Oude IJssel-
streek in de verkiezing ‘Meest 
Toegankelijke Gemeente van 
Nederland’? Dat kan via:  
www.meesttoegankelijkegemeente.nl

▲ Riemke de Boer
Lid werkgroep Onbeperkt Meedoen

Vrijwillige chauffeurs gezocht 
voor Huntenbus 
Het bestuur van de Huntenbus 
zoekt nieuwe vrijwillige chauffeurs 
voor een dagdeel van 4 uur. Iets 
voor u? 

Buurtbussen zijn in onze gemeente 
een uitkomst voor inwoners van de 
kernen waar de grote bussen van 
doorgaande lijnen niet rijden. Inwoners 
kunnen de buurtbus nemen en daarna 
overstappen op de grotere bus of trein. 
De buurtbus rijdt van maandag tot en 
met vrijdag, ieder uur van ongeveer 7 
uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. 

De Huntenbusvereniging bestaat uit 
een gezellig en enthousiast team van 
30 vrijwillige chauffeurs (waarvan 
5 bestuursleden) die dagelijks een 
voorgeschreven route rijden onder 

verantwoordelijkheid van Arriva. Lijn 
195 rijdt van Megchelen via Ulft, Etten 
en station Terborg en lijn 197 rijdt van 
‘s-Heerenberg via Ulft, Silvolde en 
station Terborg (beide ook vice versa).

Aanmelden
Wie chauffeur van de Huntenbus wil 
worden kan contact opnemen met 
coördinator Eddy Hoogerdijk via  
(06) 2383 1297. Meer info:  
www.huntenbus.nl 

http://www.taxustaxi.nl
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.oude-ijsselstreek.nl/afspraak-maken
http://www.oude-ijsselstreek.nl/afspraak-maken
http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl
http://www.huntenbus.nl
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Gemeente publiceert 
vergunningen nu ook online
Sinds 1 augustus 2021 publiceert de gemeente alle vergunningen en 
meldingen ook online, via de website www.officielebekendmakingen.nl. 
In dit Gemeentenieuws blijven we de openbare bekendmakingen 
voorlopig ook plaatsen.  

Websites en e-mailservice
De gemeente plaatst vanaf deze 
week alle officiële publicaties op de 
website www.officielebekendma-
kingen.nl. Het gaat dan om vergun-
ningen of meldingen voor bijvoorbeeld 
bouwplannen, kappen van bomen en 
evenementen. U kunt op deze website 
de bekendmakingen opzoeken. U kunt 
zich ook aanmelden voor een e-mail-
service: www.overuwbuurt.overheid.nl. 
U ontvangt dan regelmatig een 
overzicht van de recente vergunningen 
en meldingen uit uw buurt. Zo blijft u 

eenvoudig op de hoogte van vergun-
ningen in uw buurt. 

Gemeentenieuws
In dit Gemeentenieuws in de lokale 
huis-aan-huiskrant blijven we voorlopig 
de openbare bekendmakingen ook 
plaatsen, zoals u van ons gewend bent. 
Ook kunt u nog steeds de stukken van 
publicaties bij ons opvragen en dan 
sturen we het per mail. Of we maken 
kopieën en dan sturen we het tegen 
betaling per post op.

Aan de slag met energie besparen?

Deze zomervakantie aan de slag met 
energie besparen? Vraag een energie-
coach om hulp!

Een energiecoach is een vrijwilliger die 
u kosteloos en vrijblijvend op weg kan 
helpen met energie besparen. Er zijn 
coaches actief door de hele Achterhoek 
en ook deze zomermaanden gaan ze 
aan de slag om samen met u te kijken 
naar de mogelijkheden van energie 
besparen. 

De energiecoach kan u helpen om 
inzicht in uw energieverbruik en ener-
gierekening te krijgen. Samen met u 

kijkt de energiecoach bijvoorbeeld naar 
het soort verlichting en verwarming 
in uw huis, de hoeveelheid water die u 
verbruikt, de apparatuur die u gebruikt 
en de hoogte van uw energierekening. 
Op basis daarvan kan hij of zij u meteen 
voorzien van handige bespaartips! Met 
simpele maatregelen kunt u al snel 
honderden euro’s per jaar besparen.

U kunt zowel als woningeigenaar 
als huurder een gratis energiecoach 
gesprek aanvragen. Dit kan via Agem 
Energieloket op: www.agem.nl/energie-
coach of bel op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur met (0314) 820 360.

Volgende week geen 
Gemeentenieuws 
In verband met de vakantieperiode 
verschijnt er volgende week  
(18 augustus) geen Gemeentenieuws. 

We wensen u een fijne vakantie!
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Meedenkavond op 16 september
Doe mee en werk aan de toekomst van 
uw wijk! 
Wat moet er gebeuren om woning, straat 
en wijk toekomstbestendig te maken? 
Energiezuinig wonen, hoe zit dat nou 
eigenlijk? En wat betekent dat voor u als 
inwoner? Hoe groen wilt u uw wijk maken? 
De gemeente, Wonion en Varssevelds 
Belang, willen graag samen met bewoners 
kijken hoe we dit in de Wijk van de 
Toekomst de komende jaren kunnen 
aanpakken. De Wijk van de Toekomst is 
de wijk tussen de Eikenlaan in het noorden 
en de Graaf van Lohnstraat in het zuiden 
en Oranjestraat in het westen en de 
Spoorstraat aan de Oostkant van de wijk.

Meedenkavond 16 september in het 
Borchuus
Agem Energieloket organiseert in samen-
werking met de gemeente en Wonion een 
meedenkavond voor alle inwoners van de 
wijk. Doel van deze avond is om samen 
meer inzicht te krijgen in de wensen en 
mogelijkheden voor de toekomst en de 
verduurzaming van de wijk. Wilt u hierbij 
betrokken zijn, meld u zich dan aan voor 
een bewonersgroep. Deze groep bewoners 
gaat actief meewerken aan de ‘Wijk van de 
Toekomst’.

We nodigen u uit voor deze meeden-
kavond op donderdagavond 16 september vanaf 19:30 uur in het 

Borchuus (Kerkplein 3, Varsseveld). Van 
de gemeente zijn aanwezig de gebied-
smakelaar, mensen van groenbeheer 
en de afdeling verkeer en natuurlijk ook 
vertegenwoordigers van Wonion en Agem 
Energieloket. 

Aanmelden voor deze avond kan tot 
woensdag 15 september 17.00 uur via 
www.agem.nl/varsseveld. Als u op deze 
pagina een stukje naar beneden scrolt 
ziet u een oranje button die leidt naar het 
aanmeldformulier voor de meedenkavond.  

Doel van de meedenkavond is om samen meer inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden voor de toekomst en de verduurzaming van 
de wijk. ▶

Al negen tijdelijke bewoners voor gebouw Wesenthorst 

Per direct nog woonruimte voor tien andere jongeren

Begin juli plaatsten we een bericht over 
tijdelijke woonruimte in het leegstaande 
gebouw van De Wesenthorst in Ulft. 
Omdat het gebouw per 1 augustus 
eigendom van de gemeente is geworden, 
hebben we een leegstandsbeheerder in de 
arm genomen. Inmiddels hebben negen 
jongeren hun intrek genomen, maar er is 
nog plek voor tien andere bewoners. Er is dus nog woonruimte (op basis van 

antikraak) voor tien tijdelijke bewoners die 
per direct kunnen intrekken. Je krijgt een 
eigen klaslokaal als woon/-slaapkamer 
tot je beschikking van minimaal 20 m². 
Daarnaast worden de douches en keukens 
gedeeld met de andere bewoners. Ben jij een jongere uit Oude IJsselstreek 

en heb je interesse? Neem dan voor meer 
informatie contact op met Ad Hoc via: 
arnhem@adhocbeheer.nl

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

Voorbeeld van een ingerichte kamer in De Wesenthorst

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/oudeijssel-
zone voor de locaties en tijden. Hier 
vindt u ook het regionale plan, dat 
we als inspiratie gebruiken voor onze 
ontwikkelingen.

Wijziging luier- en 
incontinentiecontainer in 
Breedenbroek
Het gebruik van de twee inzamelcon-
tainers voor het luier- en incontinentie-
materiaal in Breedenbroek wijzigt. Per 1 
september 2021 worden deze containers 
voorzien van een slot. Voor inwoners 
uit Breedenbroek die gebruik maken 
van deze containers stellen wij speciale 
sleutels beschikbaar. Deze sleutel geeft 
toegang tot de inzamelcontainer. 

Een sleutel ophalen
Als u gebruik maakt van de luier- en 
incontinentiecontainer in Breeden-
broek en een sleutel wilt ontvangen 

dan kunt u hiervoor terecht bij de 
balie van de gemeentewerf aan De 
Hogenkamp 10 in Ulft. De balie op 
de gemeentewerf is geopend van 
maandag tot en met donderdag van 
08.00 tot 16.30 en op vrijdag van 
08.00 tot 12.00 uur. Bij de aanvraag 
moet u uw legitimatie meenemen. 
Voor gebruikmaking van de container 
vragen wij u een bruikleenovereen-
komst in te vullen. Als u geen gebruik 
meer maakt van de container of bij 
verhuizing, moet u de sleutel weer bij 
de gemeente inleveren. 

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Een klein gebaar kanhet verschil maken.

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.
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Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.
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http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl
http://www.agem.nl/energiecoach
http://www.agem.nl/energiecoach
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oudeijsselzone
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
Door een groot gedeelte van de gemeente:
•  Vanaf Ulft, Over de IJssel 7, naar Netterden 

Windpark Den Tol, Jonkerstraat, uitvoeren werk en/
of werkzaamheden: het aanleggen van een kabel-
verbinding, vergunning verzonden 27-07-2021, 
procedure 3A

BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 61C, melding activiteitenbesluit: 

veranderen uitbreiden en starten autobedrijf, accep-
tatiebrief verzonden 02-08-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 12-08-2021)

ETTEN
•  Dorpsstraat 1A, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten, handelen in strijd 
met regels RO en bouwen: verbouw kantoor naar 
woonruimte, aanvraag ontvangen 28-07-2021, 
procedure 1

•  Oude IJsselweg 13, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 23-07-2021, procedure 1

•  Oude IJsselweg 13, slopen bestaande woning 
en bouwen nieuwe woning, aanvraag ontvangen 
01-08-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Grotestraat 1, plaatsen vluchttrap, vergunning 

verzonden 26-07-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
•  Geurweg 1, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (OBM), aanvraag ontvangen 
20-07-2021, procedure 1

•  Geurweg 1, omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM), verdagen van besluit met 6 
weken, procedure 3A

•  Julianaweg 31, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 23-07-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Heuvelstraat, bouw 28 woningen, vergunning 

verzonden 27-07-2021, procedure 3A
•  Ulftseweg 91, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 23-07-2021, procedure 1

TERBORG
•  IJsselweg 43, bouw woning, aanvraag ontvangen 

23-07-2021, procedure 1

ULFT
•  De Bolanden 5, uitbreiden en verbouwen 

bedrijfspand, vergunning verzonden 27-07-2021, 
procedure 3A

•  De Hogenkamp 6, omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM), aanvraag ontvangen 
21-07-2021, procedure 1

•  De Hogenkamp 6, omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM), verdagen van besluit met 6 
weken, procedure 3A

•  De Hogenkamp 26-28, aanleggen fundering, 
plaatsen portaalkraan en plaatsen kantoorunit, 
aanvraag ontvangen 29-07-2021, procedure 1

•  Dierenriem 44, wijzigen achtergevel, vergunning 
verzonden 05-08-2021, procedure 3

•  F.B. Deurvorststraat 21-21A, verbouwen pand, 
aanvraag ontvangen 23-07-2021, procedure 1

•  Heggenseveld 1, melding brandveilig gebruik vml. 
school ‘de Wesenthorst’ acceptatie verzonden 
22-07-2021, procedure 1

•  Industrieweg 4, handelen in strijd met regels 
R.O.: medegebruik sportaccommodatie voor 
na-schoolse opvang, aanvraag ontvangen 
01-08-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Vicarisweg 35, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: verbouwen boerderij, 
aanvraag ontvangen 30-07-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Dames Jolinkweg 3A, wijzigen voorgevel, 

vergunning verzonden 27-07-2021, procedure 3A
•  Kerkplein 13, handelen in strijd met regels R.O.: 

wijzigen bestemmingsplan van detailhandel 
naar horeca, aanvraag ontvangen 15-07-2021, 
procedure 1

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 24-08-2021 worden de vooraf aange-
leverde bouwplannen door de Rayonarchitect 
(namens de Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf donderdag  19-08-2021 vinden op 
www.oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf aangele-
verde bouwplannen worden behandeld. 

Op de hoogte blijven van 
vergunningen in uw buurt?
Meld u aan voor de e-mailservice!
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving 
een verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt 
bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat 
worden? U kunt de bekendmakingen in uw 
buurt zelf via www.officielebekendmakingen.nl 
opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail 
ontvangen met de bekendmakingen die voor 
u van belang zijn. U meldt zich aan voor deze 
e-mailservice op www.overuwbuurt.overheid.nl. 
U krijgt dan elke week automatisch een overzicht 
van de voor u belangrijke publicaties en kunt 
direct doorklikken naar de bekendmaking. U kunt 
zich altijd weer afmelden voor deze e-mailservice. 

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.
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