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Samen leren, spelen en ontdekken 
tijdens de Zomerschool 
Leren, maar ook ontmoeten en samen 
spelen. Dat was de insteek van de 
Zomerschool die dit jaar op twee locaties in 
de gemeente werd gehouden. In de eerste 
en de laatste weken van de schoolvakantie 
kregen ongeveer 100 leerlingen van basis-
scholen in de gemeente de mogelijkheid om 
samen te werken en te spelen om zo goed 
voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan. 

“We merken dat een hele groep leerlingen 
door de lange zomervakantie een terugval 
heeft in de ontwikkeling van taal en 
andere basisvaardigheden,” vertelt Wil van 
Empelen, directeur van de basisschool 
Dynamiek in Terborg. Omdat bijvoorbeeld 
thuis nauwelijks of geen Nederlands wordt 
gesproken. Of omdat kinderen in de vakantie 
niet buiten spelen met andere kinderen. Voor 
deze groep werkt het als je in de vakantie 
een lesprogramma aanbiedt, waardoor ze 
blijven oefenen met taal, rekenen en lezen.” 

Andere opzet
De Zomerschool is dit jaar wat anders van 
opzet dan voorgaande jaren. De kinderen 
zijn door de scholen zelf uitgenodigd om 
deel te nemen aan het programma. De 
zomerschool wordt begeleid door leer-
krachten, intern begeleiders, onderwijs-
assistenten en studenten. “Fantastisch 
hoe al deze mensen zich inzetten. We 
kunnen op deze manier een goed lespro-
gramma in elkaar zetten, waarbij we in 
de klas zitten maar ook sport en spel 
niet vergeten. Onze aanpak van dit jaar is 
een proef, waarmee we een mooie start 

hebben gemaakt die erg belangrijk is voor 
deze groep kinderen.”  

Onderwijsassistent Anna begeleidt een 
groepje van 7- en 8-jarigen. “Voor mij een 
superleuke ervaring om met zo’n groep aan 
de slag te gaan. Ze komen elke dag vrolijk 
naar school en je merkt dat ze het fijn vinden 
om elkaar te zien. Veel kinderen hebben in de 
vakantie geen Nederlands gesproken en je 
merkt dat ze dat na een aantal uren al weer 
makkelijker oppakken. Daar werken we aan, 
ook bijvoorbeeld tijdens de gymles die ze 
elke dag hebben. Dan benoemen we bijvoor-
beeld ‘achter’ en ‘voor’ en we oefenen de 
kleuren. Maar ook kinderen met Nederlands 
als eerste taal kunnen net even wat extra 
oefenen met rekenen en lezen. Het is fijn om 
ze die aandacht te kunnen geven.”

Lynn van 11 heeft het wel naar haar zin op 
de Zomerschool. “Thuis verveel ik me snel 
en weet ik niet zo goed wat ik moet doen. 
Hier kan ik met andere kinderen spelen 
en ik leer ook nog wat. En ik heb nieuwe 
vrienden gemaakt.” Vertelt ze.

Samen leren en ontdekken
Dit jaar heeft ook voor het eerst een 
groep peuters deelgenomen aan de 
Zomerschool op locatie De Oersprong.  
Directrice Marca: ”Daar ben ik heel blij 
mee. Het is zo belangrijk dat de kinderen 
samen kunnen zijn. Natuurlijk zijn taal 
en rekenen goed om te oefenen. Maar ik 
maak me vooral zorgen om het sociaal 
emotionele. Zeker door de coronacrisis 
hebben kinderen elkaar (te) weinig gezien. 
Juist op die jonge leeftijd wil je dat ze 
samen dingen leren en ontdekken.”

Taalklascoördinator Marlies vult aan: 
“We hebben, in nauw overleg met de 
ouders, kinderen hiervoor uitgenodigd. Dat 
betekent dat kinderen van verschillende 
scholen bij elkaar zitten. Daar worden heel 
snel contacten gelegd en nieuwe vriend-
schappen gesloten. Soms wonen kinderen 
best dicht bij elkaar maar kennen ze elkaar 
niet, omdat ze op een andere school zitten. 
Het is mooi dat die ontmoeting er nu is.”

Onderwijsassistent Anna helpt 
Sophie (8), Djevano (8), Elin (6) en 
Bente (7). In de achtergrond Cissy 

Nieuwenweg en wethouder Marieke 
Overduin van de gemeente. ▶

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

Een gevonden of verloren voorwerp kunt u bij de gemeente 
melden via onze website www.oude-ijsselstreek.nl of via de 
landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Heeft u geen 
e-mailadres, dan kunt u ook bellen met de gemeente via 
(0315) 292 292. 
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Hoe kan de gemeente beter 
samenwerken met u als inwoner?

Wat houdt u bezig? Wat vindt u van de gemeente Oude IJsselstreek? 
Waar wilt u het over hebben? U kunt bijdragen aan de keuzes die de 
gemeente maakt. Hoe? Door deel te nemen aan het online inwonerpanel 
‘Oude IJsselstreek Spreekt’. 

Vanaf nu t/m 6 september kunnen 
de in woners van Oude IJsselstreek 
meedoen aan een onderzoek over 
het thema “samen werken met de 
gemeente”. We willen als gemeente 
heel  graag weten wat de wensen 
van de inwoners van Oude IJssel-
streek zijn. Over de toekomst van de 
gemeente, het wonen, leven en werken. 
Daarom hebben we een vragenlijst 
gemaakt. Via deze lijst hopen we 
antwoorden te krijgen op vragen 
zoals: Hoe willen we samenwerken? 
Wil ik wel samenwerken? Hoe kan 
de gemeente mij daar het beste voor 
uitnodigen? En hoe belangrijk uw stem 
bij het maken van beslissingen?  

We gebruiken de uitkomsten voor het 
schrijven van het Participatiebeleid. Dit 
beleid wordt het uitgangspunt voor de 
samenwerking tussen gemeente en 
inwoners. Dat is belangrijk voor nu en 
in de toekomst als de Omgevingswet 
in werking treedt. De Omgevingswet 
brengt allerlei wetten vanuit verschil-
lende overheden samen in eenvoudi-
gere wet- en regelgeving, zodat initia-
tiefnemers minder loketten af hoeven 
om te kunnen starten met hun plan.

We hebben voor de vakantie al 
persoonlijk gesproken met een aantal 
inwoners over Participatie, maar we 
willen ook graag weten hoe u hierover 
denkt!

Hoe doet u mee?
U kunt meedoen door u op te geven 
voor het inwonerpanel ‘Oude IJssel-
streek Spreekt’. U kunt ook alleen de 
vragenlijst invullen. Dat doet u door de 
QR-code in te scannen met de camera 
van uw mobiele telefoon. 

Inwoners die lid zijn van het inwo-
nerpanel hebben de link naar het 
onderzoek al ontvangen. Bent u geen 
lid maar wilt u toch meedoen aan 
het onderzoek? Meld u dan gratis en 
eenvoudig aan via de website 
www.oudeijsselstreekspreekt.nl. Wilt u 
de vragenlijst per post ontvangen? Belt 
u dan naar Lieke van Weert van het 
onderzoeksbureau en vraag naar de 
vragenlijst ‘Participatie’. U kunt bellen 
naar telefoonnummer: (0575) 760 227.

Met de input van het onderzoek en uw 
mening willen we onze dienstverlening 
blijven verbeteren. Samen maken we 
Oude IJsselstreek!

Blijf je je club 
trouw?
De repetities van zang-, dans-, 
toneel- en muziekverenigingen 
starten weer. Zo fijn dat dit weer 
kan, want het elkaar ontmoeten 
en het samen creëren werd flink 
gemist. De eerste concerten zijn 
inmiddels aangekondigd. Ook op 
de sportvelden, in de sporthallen 
en zwembaden zijn de vertrouwde 
geluiden terug. Iedereen is weer 
welkom om te trainen en er mogen 
eindelijk weer wedstrijden worden 
gespeeld. Kortom, de reuring is 
terug.

Maar, wat deed corona eigenlijk 
met het verenigingsleven? Bleven 
leden hun club of vereniging trouw? 
Of zijn veel lidmaatschappen 
opgezegd? Is er nieuwe aanwas te 
verwachten? En wat te denken van 
vrijwilligers, het kloppende hart van 
iedere vereniging of club.
We kennen allemaal de vrijwilli-
gers, die veel uren maken bij een 
vereniging. Toen corona zijn intrede 
deed en allerlei activiteiten stil 
kwamen te liggen, was het voor 
sommigen best fijn om meer thuis 
te zijn. Om niet een paar avonden 
per week en soms ook in het 
weekend met de vereniging bezig 
te zijn. Om tijd te hebben voor een 
ommetje, een Netflix-serie of een 
boek.

Ik hoop dat deze vrijwilligers hun 
taken weer opgepakt hebben of dat 
snel gaan doen. Maar ik snap ook 
dat ze denken “laat nu een ander 

het maar eens doen” of “één avond 
is ook genoeg”. We zien de laatste 
jaren dat het verenigingen steeds 
meer moeite kost om vrijwilligers 
te werven. ‘Verergert’ corona dit 
proces?
Binnenkort zetten we een enquête 
uit onder verenigingen om te weten 
te komen welk effect corona op hun 
vereniging heeft (gehad).

De laatste weken las ik mooie 
berichten op social media. Kivada’s 
en zomerkampen die door veel 
enthousiaste vrijwilligers - vaak 
al jarenlang verbonden - georga-
niseerd zijn. Veelal jonge mensen 
die de jeugd een onvergetelijke 
week bezorgen. In mijn eigen dorp 
Gendringen is binnen drie weken de 
Zomervakantiedag in elkaar gezet 
met een hele dag vertier voor de 
jeugd, ondersteund door toppers 
van pubers.
Zo blijkt maar weer dat je veel voor 
elkaar kunt krijgen als een aantal 
enthousiastelingen er samen voor 
wil gaan.

Deze berichten geven mij 
vertrouwen voor de toekomst, dat 
jonge mensen hun rol pakken als 
vrijwilliger. Blijf jij ook je club trouw?

▲ Wethouder Kock

Onderhoud Oude IJsselbrug in Etten op 6 en 7 september 
In opdracht van het Waterschap Rijn 
en IJssel gaat aannemersbedrijf Van 
Gelder B.V. uit Elburg onderhoud 
uitvoeren aan het brugdek van de 
Oude IJsselbrug tussen Etten en 
Terborg. De oude slijtlaag op het 
brugdek wordt verwijderd en er wordt 
een nieuwe slijtlaag aangebracht. 

Voor deze werkzaamheden is 
het nodig om de Oude IJsselbrug 
helemaal af te sluiten voor het 
verkeer. Het doorgaande- en  bestem-

mingsverkeer wordt omgeleid via 
aanliggende wegen. Bewoners en 
bedrijven blijven (met enige hinder) 
bereikbaar. 
De werkzaamheden duren in totaal  
2 dagen. 

Planning werkzaamheden: 
Start werkzaamheden maandag 6 
september 2021, om 07.00 uur.
Einde werkzaamheden dinsdag 7 
september 2021, om 17.00 uur.
Let op! De brug wordt op woens-

dagmorgen 8 september weer 
opengesteld voor al het verkeer. Dit 
heeft te maken met de kwaliteits-
garantie, omdat de slijtlaag moet 
uitharden.

Uitloop planning:
Door mogelijke slechte weersomstan-
digheden zijn woensdag 8 september 
en donderdag 9 september 2021 als 
reservedagen ingepland.

Bij calamiteiten wordt een halve 

rijbaan direct vrijgemaakt voor de 
hulpdiensten. Hier is rekening mee 
gehouden in de wijze van uitvoeren 
van de werkzaamheden! 
De werkzaamheden staan op de site 
www.bereikbaargelderland.nl 

Informatie aannemer:
Voor meer informatie kunt u bellen 
met de heer Jelle Dolman of de heer 
Frank Salemink  van aannemersbe-
drijf Van Gelder, via telefoonnummer 
(0525) 65 98 88. 
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College bezoekt de Berendhaus Groep
Een afvaardiging van het college heeft 
vorige week de Berendhaus Groep 
in Terborg coronaproof bezocht. 
Het bedrijf bestaat inmiddels 101 
jaar en de vierde generatie is al 
actief in het bedrijf. Grondleggers 
zijn de gebroeders Berendhaus 
onder aanvoering van Engelbert 
Christiaan Berendhaus. Ze begonnen 
met de fabricage van limonade-ga-
zeuse. Al snel kwam daar cham-
pagnepils bij. Een aantal jaren later 
mocht Berendhaus de distributie 
van Heineken in een deel van de 
Achterhoek gaan doen. Dat betekende 
de doorbraak van het bedrijf. In de 
loop der jaren zijn daar allerlei andere 
dranken, alcohol en non-alcohol, aan 
toegevoegd. 

Overnames en groei
Ook heeft Berendhaus een paar 
overnames gedaan van andere dran-
kengroothandels. Meest bijzondere is 
dat het Terborgse bedrijf sinds 2009 
de officiële tapbier-distributeur van het 

Duitse Krombacher Pils is voor heel 
Nederland. Naast de distributie van 
dranken is het bedrijf sinds eind jaren 
’80 actief geworden in food, non-food 
en koel- en diepvries. Met name 
vindt groei plaats in deze product-
groepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
patat, snacks, ijs, vlees, zoetwaren, 
disposables en schoonmaakartikelen.

Verder is het bedrijf bekend om zijn 
kerstpakketten en relatiegeschenken 
die menig Achterhoeks bedrijf (en ver 
daar buiten) aan haar werknemers of 
klanten cadeau doet. In de showroom 
in Terborg staan duizenden producten 
en allerlei kerstpakketten en relatiege-
schenken om mensen te inspireren. 
Het opmerkelijke is dat Berendhaus al 
begint met de inkoop en logistiek van 
kerstpakketten voor het volgende jaar 
op het moment dat kerst net voorbij is. 

Doordat Berendhaus zo’n breed 
assortiment heeft en service centraal 
stelt, is ze een totaalleverancier 

geworden voor horeca, bedrijven, instel-
lingen, sportkantines, grootverbruikers, 
evenementen en organisaties. Zo ook 
voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Wethouder Ria Ankersmit vatte het 
bezoek als volgt samen: “Er zijn veel 
familiebedrijven in Oude IJsselstreek 
en die zijn niet alleen ondernemend 

en gepassioneerd, maar ook maat-
schappelijk zeer betrokken. Dat maakt 
niet alleen trots, maar geeft ook 
vertrouwen in de toekomst ook al lijkt 
die door de coronacrisis af en toe wat 
minder optimistisch. Berendhaus, 
met 100 jaar ervaring en de vierde 
generatie aan boord, onderstreept dat 
alleen maar.” 

Doe nú mee met de collectieve 
inkoop van zonnepanelen
Woningeigenaren die investeren in 
zonnepanelen dragen een steentje 
bij aan een beter klimaat. Daarnaast 
zijn zonnepanelen een rendabele 
investering waarmee bewoners op 
termijn veel geld kunnen besparen. 
De investering is tegenwoordig al 

binnen 5 tot 7 jaar terugverdiend. 
Agem Energieloket haakt hierop aan 
met een collectieve inkoopactie voor 
particuliere woningbezitters onder de 
noemer Achterhoekse Zonactie. Meer 
informatie over deze campagne is te 
vinden op www.agem.nl/zonactie

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 
samenwerking 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 verduur-
zaming 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 gebiedsmakelaar, 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.  

vlnr: Ria Ankersmit, Wim Berendhaus, Janine Kock, Peter Berendhaus en  Marijke Verstappen.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 07-09-2021 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 
02-09-2021 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld. 
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Marmelhorstweg 7, handelen in strijd met regels 

RO en bouw: splitsen woning, aanvraag ontvangen 
20-08-2021, procedure 1

ETTEN
•  Zeddamseweg 34, handelen in strijd met regels 

RO, tijdelijk plaatsen oliebollenkraam, vergunning 
verzonden 26-08-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Haverkamp 17, bouw overkapping, vergunning 

verzonden 20-08-2021, procedure 3A

SILVOLDE
•  Prins Bernhardstraat 46, verbouw winkelpand 

tot seniorenwoningen, aanvraag ontvangen 
25-08-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Toldijk, organiseren van kinderkamp Sizoka op 

23 t/m 27 augustus 2021, vergunning verzonden 
19-08-2021, procedure 3B

ULFT
•  DRU-laan 2, bouwen, reclame en uitvoeren werk 

of werkzaamheden: organiseren alternatief 
“Huntenpop” evenement, aanvraag ontvangen 
20-08-2021, 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.

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. 


