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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

Oude IJsselstreek doet mee aan Landelijke 
Opschoondag op 18 september 
Al jarenlang valt de Landelijke 
Opschoondag op de 3e zaterdag van 
maart. Al twee keer kon die datum 
vanwege de coronamaatregelen helaas 
niet doorgaan. Ook dit jaar is er een 
nieuwe datum: in plaats van een frisse 
start van de lente, gaan we op zaterdag 18 
september aan de slag voor een schone 
aftrap van de herfst. Doet u mee om uw 
buurt (zwerf)afvalvrij te maken?

Wat is de Landelijke Opschoondag?
De Landelijke Opschoondag is hét 
moment voor inwoners, ondernemers, 
verenigingen, sportclubs en scholen 
om samen in actie te komen voor een 
omgeving zonder zwerfafval. Samen 
opruimen is niet alleen gezellig, het geeft 
ook een goed gevoel om iets te kunnen 
doen voor een schoon milieu. En dat in uw 
eigen buurt!

Hoe doet u mee?
U kunt zich individueel opgeven, maar ook 
met een groep. We volgen de richtlijnen 
van de Rijksoverheid met betrekking tot het 
coronavirus. Dat betekent dat we op vrijdag 
17 september alle benodigde spullen 
(grijpers, hesjes, prikkers, afvalzakken) op 
de door u opgegeven locatie brengen. Ook 
ontvangt u dan van ons een coronapro-
tocol. U kunt op zaterdag 18 september 
van 9:00 uur tot 12:00 uur afval inzamelen. 
Daarna wordt het afval door de gemeente 
weer op de opgegeven locatie opgehaald. 
Let op: we verzamelen dus niet op de 
gemeentewerf.

Waardecheque
De gemeente stelt waardecheques 
beschikbaar voor iedere volle zak zwerfafval 
die door de deelnemers wordt ingeleverd. 
Nadat het aantal afvalzakken is geteld 
worden de cheques per email verstuurd.

Opgeven via de website
Wilt u zich opgeven voor de 
Opschoondag? Dat kan via het aanmeld-
formulier op de website van de gemeente: 
www.oude-ijsselstreek.nl en zoek op 
‘opschoondag’. U kunt via het webfor-
mulier aangeven met hoeveel personen 
u mee wilt doen en de locatie voor het 
brengen van de spullen en het ophalen 
van het afval. U kunt ook alvast uw IBAN 
nummer en adres opgeven. Dat voorkomt 
vertraging bij het uitbetalen van het 
bedrag op de waardecheques. 

Vragen?
Heeft u vragen over de opschoondag 
of het aanmelden? Dan kunt u contact 
opnemen met Team Grondstoffen van de 
gemeente via het e-mailadres:  
grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl  
of via 0315 – 292 292

Samen voor een schone gemeente 
tijdens de landelijke opschoondag 

op 18 september. ▶

Praotbus on tour: dromen over de Oude IJsselzone
De gemeente denkt na over de kansen die 
de Oude IJssel biedt voor onze gemeente. 
In de plannen die worden gemaakt zal het 
bijvoorbeeld gaan over recreatie, klimaat, 
natuur en vaarwegbeheer. De afgelopen 
week gingen we ‘on tour’  met de Praotbus 
langs een aantal kernen om inwoners te 
vragen naar hun dromen en ideeën over 
de Oude IJsselzone.
 
Veel mensen hebben de Praotbus bezocht 
en er zijn mooie gesprekken gevoerd. Er 
werden onder andere suggesties gegeven 
over: Recreatie en terrasjes langs het 
water, fiets- en wandelroutes maar ook 
behoud van de natuur. Een inwoner uit 
Gendringen ziet graag iets terug voor 
kinderen: “Het lijkt ons fantastisch al er 
meer komt voor kinderen, bijvoorbeeld een 

blotevoetenpad of spelletjes waarvan ze 
iets leren over de natuur en water.”

Droomt u mee?
Wat zijn uw dromen over de Oude IJssel? 
Kunnen we deze nog meer benutten 
voor natuur, een strandje, haventjes of 
bijzondere woningen? Wat denkt u? Heeft 
u goede ideeën? U kunt ze nog steeds met 

ons delen via het e-mailadres:  
communicatie@oude-ijsselstreek.nl. 
Graag in het onderwerp ‘Oude IJsselzone’ 
vermelden. 

Wilt u meer lezen over de plannen rondom 
de Oude IJssel? Bezoek dan de pagina 
‘Oude IJsselzone’ op de website van de 
gemeente. 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Meer en beter groen zorgt ervoor dat u ook in de toekomst in een gezonde en 
prettige omgeving kunt leven. Daarom willen we het groene karakter in Oude 
IJsselstreek zo veel mogelijk uitbreiden. U kunt helpen door in uw tuin ruimte te 
maken voor een boom. Bomen maken onze omgeving groener, geven verkoeling 
en houden het regenwater langer vast. Daarnaast bieden ze kleine dieren en 
insecten voedsel en veiligheid. Daarom krijgt u van ons een boom cadeau! 

Hoe werkt het?
Vanwege het enorme succes van de afgelopen uitdeelacties wil de gemeente 
Oude IJsselstreek graag iedereen eerder een boom aan kunnen bieden. Zo kunt 
u al eerder van uw gratis boom genieten. Door deze verandering is uw postcode 
mogelijk eerder aan de beurt. 

In onderstaand overzicht kunt u lezen wanneer uw postcode aan de beurt is. De 
postcodes die in november aan de beurt zijn kunnen in de maanden september 
en oktober een boom bestellen. De postcodes die in maart aan de beurt zijn 
mogen in november en december een boom bestellen. Dit is anders dan 
voorgaande jaren omdat we meer tijd nodig hebben om de grote aantallen bomen 
te bestellen.

Maand / jaartal nov 2021  mrt 2022  nov 2022  mrt 2023 
Postcode 7060 7070 7077 7083
Postcode 7061 7071 7078 7084
Postcode 7064 7075 7080 
Postcode 7065 7076 7081 

Dus woont u op de postcode 7060, 7061, 7064 of 7065? Dan kunt u zich in 
september en oktober 2021 aanmelden voor een boom. Woont u op de postcode 
7070, 7071, 7075 of 7076? Dan kunt u zich in november en december 2021 
aanmelden voor een gratis boom. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één boom per adres. Hierbij is er keuze uit 10 
verschillende boomsoorten. De bomen hebben een stamomtrek van 10-12 cm, 
een hoogte van circa 2,5 - 3 meter en worden geleverd met naakte wortel. Dit 
houdt in dat er geen pot of kluit is, alleen kale wortels. 

Boomkeuze
Afhankelijk van de locatie waar de boom geplant wordt kunt u kiezen voor een 
grote (kan 20 tot 25 meter hoog en 12 tot 20 meter breed worden) of een wat 
kleinere boom (kan 6 tot 12 meter hoog worden en 5 tot 7 meter breed). Over het 
algemeen zijn de grote bomen het meest geschikt voor grote tuinen. Grote bomen 
zijn: zomereik, kleinbladige linde, walnoot en tamme kastanje. De kleine bomen 
zijn: krentenboom, rode meidoorn, gewone lijsterbes, rode kerspruim, elstar appel 
en conference peer. In particuliere tuinen adviseren wij om een afstand van 2 
meter tot de erfgrens aan te houden. Op onze website vindt u meer informatie.

Tegel eruit, boom erin!

Spelregels voor postcodes 7060, 7061, 7064 en 7065
Heeft u een bedrijf of woont u op postcode 7060, 7061, 7064 of 7065 (Terborg, 
Silvolde en Sinderen), dan kunt u vanaf 1 september een boom bestellen. Bestel 
hem uiterlijk vóór 30 oktober. Dit kan via het inschrijfformulier op onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom. U kunt maximaal één boom per adres 
bestellen. In week 48 leveren wij de bomen uit. De exacte datum volgt nog. 
Wanneer de overige postcodes een boom kunnen bestellen leest u later in dit 
Gemeentenieuws en op onze sociale mediakanalen.

Klimaatatlas
Geen ruimte voor een boom 
maar wilt u wel bijdragen 
aan natuur en klimaat? 
Denk dan eens aan het 
aanleggen van een groen dak 
of het afkoppelen van het 
regenwater. De gemeente en 
het waterschap hebben samen 
een zogenaamde Klimaatatlas 
gemaakt. Zo is er een kaart die 
aangeeft in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Een 
boom helpt dan! Kijk op www.weetvanwater.nl voor meer informatie hierover 
of handige tips voor uw huis, tuin of bedrijf.

“Eigenlijk heeft 
iedereen wel een 
beperking”
Mijn naam is Lisa. 6 jaar geleden 
heb ik samen met een collega 
‘Team Samen Sterk’ opgericht. 
Samen Sterk is een groep van 
9 ervaringsdeskundigen en 2 
coaches. Wij werken samen, we zijn 
collega’s van elkaar. 

Afgelopen maart heb ik samen met 
mijn prokkelmaatje geholpen bij het 
stembureau in de gemeente Oude 
IJsselstreek. Wat is een prokkel? 
Een prokkel is een prikkelende 
ontmoeting tussen mensen met een 
beperking en zonder beperking. Zelf 
heb ik niet veel met verkiezingen, 
maar ik vond het wel heel leuk om 
te helpen. Je werkt samen en maakt 
nieuwe contacten. Ik vond het echt 
een mooie ervaring. 

Sinds kort zit ik ook in de hechte 
werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’ van 
onze gemeente. De werkgroep houdt 
zich met allerlei dingen bezig in de 
gemeente wat met toegankelijkheid 
te maken heeft voor mensen met een 
lichamelijke/verstandelijke/visuele 
beperking.  Eigenlijk heeft in mijn 
ogen iedereen wel een beperking, 

op wat voor manier dan ook. Dus 
eigenlijk zijn we allemaal gelijk... 

Wil je weten wat de werkgroep 
allemaal doet? Sinds mei beheren 
Sandra en ik samen de Facebook 
groep ‘(on)beperkt meedoen’. Hier 
lees je wat de werkgroep doet 
en wat wij bereikt hebben. Wordt 
volger van de Facebookpagina, dan 
kun je lezen en zien hoe een aantal 
leden bijvoorbeeld een evenement 
testen, een workshop op school 
geeft en een locatie op toeganke-
lijkheid heeft getest. 

We willen zeker nog meer bereiken. 
Wat ik zelf heel graag zou willen 
opzetten samen met de werkgroep 
is een toegankelijke plek en ruimte 
voor iedereen die in de doelgroep 
van de LHBTQI zitten, met en 
zonder beperking.

Je hoort dus zeker nog van ons!

Ps: heb jij al gestemd op Oude 
IJsselstreek als Meest Toegankelijke 
gemeente van Nederland? Dat kan 
via www.toegankelijkegemeente.nl

▲ Lisa
Werkgroep Onbeperkt Meedoen

http://www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
http://www.weetvanwater.nl
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Veilig en gezond op weg met 
‘Het Nieuwe Fietsen’ in Oude 
IJsselstreek

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
organiseert voor inwoners (60+) van 
de gemeente Oude IJsselstreek de 
workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook 
de ervaren fietser merkt weleens dat 
het fietsen anders is geworden. Het 
fietsen met de e-bike gaat sneller en 
het verkeer wordt drukker en inge-
wikkelder. Centraal staat hoe de 
deelnemers ervoor kunnen zorgen dat 
zij zich veilig voelen op de fiets en nog 
heel lang kunnen blijven fietsen. In de 
workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen 
deelnemers ervaringen met elkaar en 
geeft de adviseur van VVN gerichte 
tips en adviezen om zo lang mogelijk 
te kunnen genieten van het fietsen. 

`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders 
dan een traditionele fietscursus. Het 
is geen verkeersles of fietscursus. Het 
gaat vooral om het delen van elkaars 
ervaringen en het bespreken van 
tips over de eigen veiligheid en hoe 
deelnemers daar zelf iets aan kunnen 
doen. Aan de hand van feiten, infor-
matieve filmpjes, foto’s en stellingen 
komen verschillende onderwerpen aan 
de orde zoals:

-  Hoe ga ik om met anderen op het 
fietspad?

-  Hoe kan ik veilig fietsen op een druk 
fietspad? 

-  Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om 
goed te fietsen? 

-  Wat moet ik weten van de fiets of een 
e-bike? 

Deelname is gratis. De workshop 
wordt uitgevoerd op verzoek van de 
gemeente Oude IJsselstreek en vindt 
plaats op woensdag 15 september a.s. 
van 09.30 – 12.00 uur in ’t Pakhuus, 
Molenberg 2, 7064 GK  Silvolde

Aanmelden 
Inwoners uit Oude IJsselstreek die 
geïnteresseerd zijn in de workshop 
‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich 
aanmelden via de website  
www.vvn.nl/opfriscursussen of door 
een e-mail te sturen naar  
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het 
Nieuwe Fietsen Oude IJsselstreek. 
Vermeld in de e-mail je naam, geboor-
tejaar en telefoonnummer. Neem gerust 
je buurman/buurvrouw, een familielid of 
kennis mee,  mits vooraf aangemeld.

Veilig en prettig met de fiets op pad, dat is het doel van de gratis workshop ’het nieuwe fietsen’. 

Klussen in je vakantie? 
Heeft u deze zomervakantie ook weer 
een paar klussen in huis op uw lijstje 
staan? Kijk eens of u ook wat klussen 
aan uw lijst kunt toevoegen waarmee 
u energie bespaart. 

Er zijn veel eenvoudige 
aanpassingen die u kunt 
doen, waarmee u wel veel 
energie kunt besparen. Dat 
zult u direct terugzien in uw 
portemonnee! Weet u niet 
welke energiebesparende 
klussen u in uw huis kunt 

uitvoeren? Heeft u hulp nodig van een 
energiecoach of wilt u advies op maat 
van een energieadviseur? Kijk op de 
website van Agem Energieloket:  
www.agemenergieloket.nl 

Praat mee over ‘Wonen in de 
Achterhoek’
Voor iedereen die zich betrokken 
voelt bij het wonen in de Achterhoek 
organiseert Achterhoek ambassa-
deurs de conferentie ‘Wonen in de 
Achterhoek’ op 15 september om 
19.00u in de DRU Cultuurfabriek.

Aanmelden conferentie
Hoe behouden we de hoge kwaliteit 
van wonen in onze regio? Wat is nodig 
voor de toekomst van waarin verschil-
lende Achterhoekse Gemeenten 
vertegenwoordigd zijn,  graag met u 
in gesprek tijdens een conferentie. 
Aanmelden voor de conferentie kan via 
de pagina ‘nieuws’ van 8RHK ambas-
sadeurs op www.8rhk.nl

De bijeenkomst vindt (onder 
voorbehoud van maatregelen) plaats 
op het DRU Industriepark in Ulft en 
is zo opgezet dat we met zekerheid 
kunnen voldoen aan de geldende coro-
na-maatregelen.

Passend woonaanbod
8RHK ambassadeurs heeft eerder 
een Leefbaarheidsonderzoek gedaan, 
het AWLO. Naar aanleiding van 

dat onderzoek heeft de gemeente 
onderzocht welke woonbehoeften 
er bestaan. De grote urgentie voor 
passend woonaanbod kwam dan ook 
naar voren in de presentatie van onze 
plannen om tot het jaar 2030 tussen 
de 1000 en 2250 woningen te (laten) 
bouwen. 

De conferentie ‘wonen in de 
Achterhoek’ van Achterhoek ambas-
sadeurs gaat een stap verder. In 
dit onderzoek vragen zij u om mee 
te denken over specifieke thema’s. 
Dit levert de gemeente ook weer 
waardevolle bij het ontwikkelen van de 
woningen in de toekomst. Daarnaast 
zullen we natuurlijk per woningbouw-
project ook in gesprek gaan met 
omwonenden en andere geïnteres-
seerden.

Meer informatie over woningbouw 
staat op de website van de gemeente: 
www.oude-ijsselstreek.nl onder 
‘woningbouwplannen’. Hier kunt u zich 
ook inschrijven voor de nieuwsbrief 
woningbouw. 

Wijziging luier- en 
incontinentiecontainer 
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. 

http://www.vvn.nl/opfriscursussen
mailto:steunpuntoost%40vvn.nl?subject=
http://www.agemenergieloket.nl
http://www.8rhk.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Quickscan bedrijfsmatig duurzame energie opwekken
Agem biedt ondernemers in de 
gemeente Oude IJsselstreek inzicht 
in de mogelijkheden voor een 
zonne-installatie op het dak met het 
programma Zonnige Bedrijven. Met 
een kosteloze quickscan brengen we 
voor ondernemers de technische en 
financiële mogelijkheden in beeld.

Ondanks netcongestie toch 
mogelijkheden
Ondernemers hoeven zich niet tegen 
te laten houden door de berichten 
in de media over netcongestie in de 
Achterhoek. Agem is op de hoogte van 

de actuele netcongestie en is continue 
in gesprek met Liander. Zij zijn samen 
op zoek naar praktische oplossingen 
om tóch zoveel mogelijk zon-op-dak 
te plaatsen. Daarom kunnen ook 
bedrijven in congestiegebieden zich 
melden voor Zonnige Bedrijven. 
Samen met Agem wordt er bekeken 
wat er wél kan of op welke termijn er 
weer mogelijkheden zijn om als bedrijf 
zelf duurzame energie op te wekken. 
Dit kan sneller zijn dan u denkt. 

Meld u vandaag nog aan via:  
agem.nl/zonnigebedrijven

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
•  Meesterijweg 10A, melding Activiteitenbesluit: 

plaatsen mestsilo (milieu), acceptatiebrief 
verzonden 09-08-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 19-08-2021)

•  Rondweg 1, bouwen varkensstal, aanvraag 
ontvangen 12-08-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Grotestraat 1, handelingen met gevolgen 

beschermde monumenten: verbouwen pand, 
aanvraag ontvangen 12-08-2021, procedure 1 

TERBORG
•  Overtuin 9, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 12-08-2021, procedure 3A

•  Pellendijk 1, Melding Activiteitenbesluit: wijzigen 
agrarisch bedrijf (milieu), acceptatiebrief 
verzonden 18-08-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 26-08-2021)

•  Prins Johan-Frisohof 30, plaatsen dakkapel, 
vergunning verzonden 12-08-2021, procedure 3A

•  Prins Constantijnstraat 80, handelen in strijd met 
regels R.O.: realiseren carport en erfscheiding, 
vergunning verzonden 12-08-2021, procedure 3A

ULFT
•  F.B. Deurvorststraat 56, verbouwen winkelpand, 

aanvraag ontvangen 06-08-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 48a, exploiteren van een 

cafetaria, vergunning verzonden 10-08-2021, 
procedure 3B

•  Doetinchemseweg 70A, kappen walnootboom, 
aanvraag ontvangen 12-08-2021, procedure 1

•  Markenweg 11, plaatsen gevelreclame op voorgevel, 
aanvraag ontvangen 16-08-2021, procedure 1

•  Reigershof 27, bouwen overkapping, vergunning 
verzonden 12-08-2021, procedure 3A

VOORST
•  Engbergseweg 1A, realiseren groeps-accom-

modatie en camping, aanvraag ontvangen 
06-08-2021, procedure 1

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. 

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.

http://agem.nl/zonnigebedrijven
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl

