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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

Open Monumentendag 
in Oude IJsselstreek 
Op zaterdag 11 september wordt in Oude IJsselstreek de landelijke Open Monu-
mentendag gevierd. Dit jaar wordt er wat meer georganiseerd dan vorig jaar, 
maar ook nu spelen de coronamaatregelen de organisatie niet in de kaart. Toch 
heeft het comité Open Monumentendag OIJ er ook dit jaar een leuk programma 
van gemaakt.

Tijdens de Open Monumentendag openen 
normaalgesproken duizenden monumenten 
in heel Nederland in het tweede weekend 
van september gratis hun deuren voor 
publiek. Het thema dit jaar is ‘Mijn 
monument is jouw monument’. Met dit 
thema sluit Nederland aan bij het thema 
van de Europese monumentendagen: 
‘Inclusive Heritage’. 

Programma Oude IJsselstreek
De activiteiten vinden hoofdzakelijk op 
het DRU Industriepark in Ulft plaats 
waar om 10.00 uur de opening bij het 
Toeristisch Informatiepunt plaatsvindt. 
Op het DRU-terrein kan het gebeuren dat 
u geholpen wordt door mensen met een 
beperking die de organisatie ondersteunen 
dit jaar, want het thema is gericht op inclusie 
waarbij wordt geprobeerd om monumenten 
voor iedereen toegankelijk te maken. Bij 
het centraal informatiepunt kunt u het 
programma meenemen en over het terrein 
lopen om tal van activiteiten te bezoeken. 
Er zijn rondleidingen over het terrein om 
10.30, 12.00 en 14.00 uur, waarbij de 
rondleiding van 12.00 uur speciaal bedoeld 
is voor mensen met een beperking. Er wordt 
aandacht besteed aan kunstenaars uit onze 
gemeente bij STOER, dat voor de eerste keer 
geopend is voor publiek. In de DRU Galerie is 

een expositie van Nathalie Baumeister. In de 
bibliotheek is onder andere een boekbinder 
aanwezig, kinderen kunnen een speurtocht 
doen, er zijn leesplankjes en er wordt 
voorgelezen uit historische jeugdboeken. 
De Muziekschool verzorgt proeflessen op 
inschrijving (via de Muziekschool). Wonion 
opent haar deuren voor rondleidingen in 
haar gebouw (het Beltmancomplex). OVGG 
en CIVON zijn beide geopend. Hier kunt u 
terecht voor een film en de kabinetten van 
het Nederlands IJzer Museum. 

‘Losse’ monumenten
Daarnaast zijn er nog meer monumenten 
geopend zoals de Grote- of Laurentiuskerk 
in Varsseveld (presentatie geschiedenis van 
de kerk), de protestantse kerken in Etten en 
Terborg, Halte Bontebrug in Bontebrug en u 
kunt een kijkje nemen bij boerderij Wilbrinks- 
hof in buurtschap Wals waar brood in het 
oude bakhuisje wordt gebakken. Bij de 
voormalige St.Jorisschool in Terborg wordt 
u ontvangen door twee rondleiders die u 
meenemen door het gebouw. Op zaterdag 
11 september wordt de dag georganiseerd 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Op zondag 12 
september is de NPB-kerk (’t Witte Kerkje) 
aan de Doetinchemseweg in Varsseveld 
(expositie van Ad Helmink) tussen 11.30 en 
16.00 uur geopend. 

Zaterdag 11 september is het weer 
Open Monumentendag. Het thema 
dit jaar is ‘Mijn monument is jouw 

monument’. ▶

Tegel eruit, boom erin
Woont u op de postcode 7060, 7061, 7064 of 7065? Vergeet u zich dan niet in september of 
oktober 2021 aan te melden 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. 
Dit kan via het inschrijfformulier op onze website www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom

Oude 
IJsselstreek 
bij laatste 5 
verkiezing Meest 
Toegankelijke 
Gemeente 
Hoera, onze gemeente is finalist in 
de verkiezing ‘Meest Toegankelijke 
Gemeente van Nederland’!

Samen met de gemeenten Hardenberg, 
Zwolle, Harderwijk en Stein strijden wij in 
de laatste ronde om de titel. Op 7 oktober 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 
Op het DRU Industriepark werd vorige 
week donderdag aandacht gevraagd 
voor de finaleplek door een levensgroot 
opblaaskunstwerk van ‘Outsider Art’, 
een groep kunstenaars mét en zonder 
beperking die graag buiten de kaders 
denkt. 

Wethouder Janine Kock nam de bloemen 
in ontvangst maar gaf de eer direct 
door aan de leden van de werkgroep 
‘Onbeperkt Meedoen’. “Het is vooral 
dankzij hen dat er zoveel aandacht is 
voor toegankelijkheid en dat we al zoveel 
hebben kunnen doen om toegankelijkheid 
in onze gemeente te verbeteren.”

Lees meer over de verkiezingen ‘Meest 
Toegankelijke Gemeente van Nederland’ 
elders in deze krant.

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.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
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Foto van de Maand:  
‘Veelzijdig Engbergen’

Naar aanleiding van onze oproep op 
Facebook om je mooiste foto in te 
sturen binnen het thema ‘Dit moet je 
zien in Oude IJsselstreek’, hebben we 
een winnende foto uitgekozen. Deze 
is gemaakt door Suzanne Pieters. 
Haar foto is een maand lang onze 
omslagfoto op Facebook. 

Suzanne over haar winnende foto: 
“Deze foto heb ik begin mei van dit jaar 
gemaakt in Engbergen (Gendringen). 
Dit gebied is een ‘must see’, omdat je 
er heerlijk kunt wandelen en fietsen. 

Maar gewoon lekker op een bankje 
zitten en genieten van de natuur kan 
natuurlijk ook. Zowel langs het water 
als in het bos is er veel te zien en te 
doen. Het blotevoetenpad is ook een 
aanrader. En wil je even genieten van 
een kop koffie, lunch of diner, dan 
kun je terecht in het hooggelegen 
restaurant inclusief speeltuin. In het 
gebied Engbergen is ook een open-
luchttheater en een kinderboerderij te 
vinden. Kortom een veelzijdig, prachtig 
natuurgebied dat voor zowel jong als 
oud een bezoekje waard is!”

Raadsbijeenkomsten september  
De raadscommissies vinden plaats 
in de Conferentiezaal in de DRU. In 
verband met de coronamaatregelen 
is er geen publieke tribune. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven online volgen via de 
livestream.

Raadscommissie AFE 13 september 
2021, 20:00 uur
Onderwerpen:
-  Evaluatie Achterhoekse Samenwer-

king
-  Wijziging APV

Raadscommissie FL 15 september 
2021, 20:00 uur
Onderwerpen:
-  Vaststellen bestemmingsplan “Kom 

Breedenbroek ’t Kuipje”
-  Besluit over instemmen met RES 1.0
-  Agenderingsverzoek PvdA bespreken 

onderwerp Starterswoningen in Oude 
IJsselstreek

Raadscommissie MO 16 september 
2021, 20:00 uur
Onderwerpen:
-  Voornemen tot opheffen nevenvesti-

ging OBS Op Koers te Sinderen 
-  Kaderstelling IKC Gendringen
-  Herijking verordening Sociaal Domein 

thema 2. Inwonersparticipatie Pw
-  Herijking verordening Sociaal Domein 

onderdeel loopbaanbegeleiding 

De agenda en de vergaderstukken 
bij de agendapunten voor de raad 
kunt u raadplegen via https://raad.
oude-ijsselstreek.nl/. Daar zijn de 
vergaderingen live te volgen. U kunt 
ook gebruik maken van de iPad-App 
‘GO.vergaderingen’. Bij commissie-
vergaderingen is samenspraak met 
en inspraak van inwoners mogelijk. 
Spreektijd kunt u aanvragen via  
griffie@oude-ijsselstreek.nl

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met raadsgriffier 
Marco Looman: (0315) 292 439 of 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

Home Sweet 
Home
Vakantie is voor mij de periode 
waarbij mijn agenda echt leeg is. 
Even geen verplichtingen, genieten 
van de rust en de boel de boel laten. 
Even geen zin in gedoe. 

Met ons huis als uitvalsbasis 
bezochten we verschillende plekken 
in Nederland. Meerdere provincies, 
diverse landschappen, steden, 
buitengebied, een eiland, de Noord-
zeekust en grote natuurgebieden. 

Onbewust kijk ik overal rond hoe 
de omgeving en openbare ruimte 
er uit zien. Een gevalletje beroeps-
deformatie. Hoe ziet het groen er 
hier uit? Voor welk straatmeubilair 
is gekozen? Hoe ervaar ik deze 
onbekende omgeving? Hoe beleef 
ik het landschap waar we ons 
doorheen bewegen? 

Dat bewegen gebeurde overigens 
op uiteenlopende manieren: te voet 
door het slik op brakzand, op het 
water met een sup of een fluis-
terboot en op de elektrische fiets 
met windkracht 6 door de duinen. 
Ongemerkt doe ik inspiratie op of 
zie ik ook hoe we het niet moeten 
doen.

Uitgerust en vol energie ga ik na 
mijn vakantie weer aan het werk. 
Op mijn eerste werkdag ga ik op 
pad met onze Proatbus om samen 
met inwoners te ‘praoten’ over 
toekomstplannen voor de Oude 
IJssel. Ik hoor onder meer waar 

u van droomt als u aan de Oude 
IJssel denkt, wat u daar op/bij wilt 
beleven, waar u blij van wordt en 
wat u mist. 

Wat mij het meest bijblijft zijn de 
gesprekken met de jeugd. Onze 
toekomst. Want daar doen we het 
vooral voor. Wij bepalen namelijk 
nu wat goed en wenselijk is voor 
degenen die over 10 tot 20 jaar 
– als de plannen zijn uitgevoerd 
- van al die mooie ideeën kunnen 
genieten. Wat me daarbij opvalt 
is dat het niet gaat over goed of 
fout, maar dat we juist superleuke 
en creatieve ideeën horen rondom 
wonen en sporten. Ze zijn absoluut 
niet veeleisend. De jeugd die we 
spreken is namelijk zeer tevreden 
met de voorzieningen in hun 
directie woonomgeving.  Ze wonen 
hier graag en wijzen ons ook op het 
behouden van de mooie elementen 
die er zijn.

En precies met dát gevoel kwamen 
wij na iedere korte vakantie weer 
aan in Westendorp. Wat is het fijn 
thuiskomen in onze mooie woon-
omgeving: ‘home sweet home’.

Laten we met zijn allen die leef-
baarheid hoog in het vaandel blijven 
houden!

▲ Wethouder Ankersmit

Tijdelijke verplaatsing markt 
Gendringen 
Vanwege wegwerkzaamheden rond 
het project ‘Herinrichting Kerkplein 
e.o.’ in het centrum van Gendringen, 
wordt de markt tijdelijk verplaatst. De 
marktkramen die normaal in de Raad-
huisstraat opgesteld staan, zijn met 
ingang van donderdag 9 september 

2021 op het Kerkplein te vinden, nabij 
de hoofdingang van woonzorgcentrum 
De Oevelgunne. De tijdelijke locatie is 
bereikbaar via de Pastoor Wijfkers-
straat en Guido Gezellestraat en NIET 
via de Veldweg. 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
http://griffie@oude-ijsselstreek.nl
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Inwoners dromen mee langs de Oude IJssel

In de weken na de bouwvak, is de Praotbus op pad 
gegaan om inwoners te spreken over hun ideeën 
rondom de Oude IJssel. We hebben op negen 
locaties gestaan in verschillende kernen en bij elke 
locatie waren een wethouder en twee inhoudelijk 
deskundige ambtenaren aanwezig.

In totaal hebben 110 inwoners hun ideeën met ons 
gedeeld en daarnaast hebben we van 20 inwoners 
ideeën ontvangen als reactie op de uitnodiging op 
social media. Er werden goede gesprekken gevoerd 
van soms vijf minuten, maar soms ook van meer 
dan een uur. Enkele inwoners kwamen bewust naar 
de Praotbus, omdat ze de oproep hadden gezien, 
maar de meeste gesprekken werden gevoerd met 
inwoners die toevallig voorbij kwamen lopen met 
bijvoorbeeld hun hond of om boodschappen te doen. 
Hiermee hebben we dus ook een doelgroep bereikt 
die we niet via onze standaard communicatiekanalen 
bereiken. Daar zijn we heel blij mee.

De ideeën
De dromen van de inwoners zijn heel divers. Waar 
de een droomt van een mooi natuurgebied om in te 
wandelen, wil de ander graag een terras of strand 
als recreatie. De inwoners zijn eigenlijk al best blij 

met het gebied, maar zien nog wel aanvullingen. Wat 
vaker werd benoemd:

-  Het doortrekken van het fietspad bij Terborg (en 
voetpad en fietspad scheiden)

-  Een vrijloopplek voor honden
-  Plek voor jongeren
-  Bankjes langs het water
-  Engbergen als voorbeeld van mooi gebied
-  Terras langs water
-  Aanlegplek boten

De ‘mens’-gerichte opties zoals horeca of recreatie 
en watersport, worden vooral geplaatst in het 
stedelijk lint. De randen zijn vaak de plek waar 
ontwikkeling van natuur wordt aangeduid. 

Er zijn ook verschillen per woonkern. De kernen die in 
het beeld van de inwoners ‘leeg’ raken, zullen eerder 
kiezen voor meer horeca in het centrum en natuur 
bij de Oude IJssel, waar andere kernen juist kansen 
zien om het gebied langs de Oude IJssel mooier te 
maken door horeca. Hoewel ontwikkeling van natuur 
niet vaak spontaan wordt genoemd, vindt iedereen 
het wel logisch dat het behouden van natuur en 
biodiversiteit belangrijk is. Het lijkt er dus op, dat de 

komst van recreatie en horeca gewenst is, maar dan 
als gast en passend in de mooie natuur die het ook 
zo bijzonder maakt.

Het idee van de inwoners is, dat er al veel leuke acti-
viteiten zijn op het water, maar er komen nog wel wat 
extra ideeën. Zo kwam een jongere met het idee om 
een springplank te plaatsen op de kade. Het varen op 
het water is natuurlijk ook aan bod gekomen. Hierbij 
werd vooral het beperkte aantal aanlegmogelijk-
heden (haventjes/steigers) genoemd.  

Educatie of bijvoorbeeld musea werden weinig 
genoemd als directe optie voor langs de Oude IJssel. 
Wel werden culturele rondleidingen in de centra, een 
kunstroute langs het water en educatie over natuur 
en water voor kinderen langs de Oude IJssel (spelen-
derwijs leren) genoemd. Woningbouw was een 
onderwerp dat vaak werd aangekaart, maar meestal 
niet in relatie met de Oude IJssel. Aan de toeristen 
werd ook gedacht. Zo kwamen bijvoorbeeld twee 
inwoners met het idee voor een camperparkeerplaats.

Tot slot kwamen er ook enkele landeigenaren 
(land langs Oude IJssel) naar de bus, die nog niet 
in gesprek zijn geweest met de gemeente, om in 
gesprek te gaan over initiatieven en mogelijkheden. 
Heel waardevol om met hen in contact te komen! 
Het leert ons, dat een Praotbus toch een veel 
lagere drempel is, dan een afspraak maken met de 
gemeente. 

Het vervolg
Al met al was het positieve ervaring voor de 
aanwezige wethouders en ambtenaren. Ook van 
inwoners kregen we veel positieve reacties over de 
manier waarop we met de Praotbus de politieke 
vraagstukken letterlijk wat dichterbij brachten. Niet 
elk idee kunnen we uitvoeren en sommige ideeën 
spreken elkaar ook tegen. Maar als gemeente 
hebben we wel heel waardevolle inzichten gekregen 
in de behoeftes van inwoners. Daarnaast kregen 
we ook verrassende nieuwe ideeën. We zullen hier 
afwegingen in moeten maken. We zijn/gaan ook in 
gesprek met landeigenaren en andere betrokkenen. 
Op 9 september zullen we met de Raad sparren 
over het gebied rond de Oude IJssel. De uitkomsten 
van de Praotbus-gesprekken worden dan uiteraard 
meegenomen. We hopen eind dit jaar de eerste 
ontwerpen met u te kunnen delen. Ook willen wij de 
ontwerpen en ideeën concreter maken en begin 2022 
voorleggen aan de raad, zodat we dan ook kunnen 
starten met de uitvoering.



|  4

6 t/m 12 september Week van Lezen en Schrijven
Wat kun jij doen tegen laaggeletterdheid?
“Lgglttrdhd s n trm vr mnsn d mt hbbn mt lzn, schrvn n/f rknn. Vk 
hbbn z drdr k mt mt ht gbrk vn n cmptr f n smrtphn”.* 

Lastig hè, om bovenstaande tekst te lezen? Wist u dat in Nederland 
2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite hebben met lezen, 
schrijven en/of rekenen? Dat is 18% van alle mensen in Nederland. 
Dus ongeveer 1 op de 6 mensen! Vaak hebben zij ook moeite met 
omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.

Moeite hebben met lezen en 
schrijven heeft grote gevolgen. Het 
maakt mensen kwetsbaar: minder 
zelfredzaam, minder sociaal actief 
en minder gezond dan geletterde 
mensen. Van maandag 6 tot en met 
zondag 12 september organiseert 
Stichting Lezen en Schrijven daarom 
de Week van Lezen en Schrijven. De 
organisatie roept heel Nederland op 
in actie te komen tegen laaggelet-
terdheid.  

De Meeleesgroep
Als gemeente proberen wij ook 
rekening te houden met mensen 
die moeite hebben met lezen en 
schrijven. We hebben daarvoor drie 
jaar geleden de ‘Meeleesgroep’ 
opgericht. De Meeleesgroep leest 
ambtelijke brieven en past ze zo 
aan dat ze voor iedereen begrijpelijk 
worden. Anton Visser zet zich als 
taalkundige en oud-docent sinds de 
start in voor de Meeleesgroep. Anton: 
“Het begon eigenlijk toen mijn vrouw 
een brief kreeg van de gemeente over 
de inclusiebijeenkomst in de DRU. Zij 
heeft normaal geen moeite met lezen 
en schrijven, maar ze begreep de 
brief niet. Er stonden zoveel moeilijke 
woorden in. Ik dacht ‘dat moet toch 
anders kunnen’. Toen er een oproep 
kwam vanuit de gemeente voor een 
werkgroep Onbeperkt meedoen, heb 
ik me opgegeven als vrijwilliger en via 
de werkgroep ben ik gevaagd voor de 
Meeleesgroep. ”

De Meeleesgroep krijgt brieven van 
de gemeente opgestuurd. “Ik krijg 

standaard ambtelijke brieven die 
ik doorstuur naar de andere leden 
van de Meeleesgroep. We bekijken 
de brieven en strepen aan wat niet 
duidelijk is. In een gezamenlijke 
vergadering bespreken we de brieven 
en passen ze aan zodat ze voor 
iedereen begrijpelijk zijn. Het is dan 
B1 taalniveau: brieven met woorden 
die iedereen kent en die begrijpelijk 
zijn. Dat lukt meestal goed, maar 
we moeten natuurlijk wel rekening 
houden met juridische termen. Daar 
is niet altijd een ‘makkelijker’ woord 
voor te vinden.”

Vervangende woordenlijst
Naast Anton zijn ook Azza Mansour, 
Josephine Villasor en Pascal 
Stienezen lid van de Meeleesgroep. 
Azza is Egyptische met een Univer-
sitaire opleiding en woont al lang in 
Nederland. Josephine is Filipijnse 
en pas een paar jaar in Nederland. 
Pascal is in Nederland geboren en 
is laag opgeleid en heeft dyslexie.  
Samen kijken ze naar de brieven en 
veranderen woorden die te moeilijk 
zijn in begrijpelijke taal. 
Anton: “We hebben al een 
vervangende woordenlijst gemaakt 
en aan de gemeente gegeven. 
Hierop staan ‘moeilijke woorden’ die 
medewerkers van de gemeente vaak 
gebruiken, met daarachter een woord 
dat veel makkelijker te begrijpen is. 
Zo wordt ‘pilot’ bijvoorbeeld ‘proef’, 
‘creëren’ wordt ‘ontwerpen’ en 
‘relevant’ wordt ‘belangrijk’. 
Ik hoop ook echt dat iedereen die een 
lastig te lezen brief van de gemeente 

krijgt dit meldt. Dat kan door bij 
voorkeur een e-mail te sturen naar 
communicatie@oude-ijsselstreek.nl  
of door te bellen met het centrale 
telefoonnummer van de gemeente 
(0315) 292 292. Dan kunnen we er 
als Meeleesgroep naar kijken. Het 
is belangrijk voor de gemeente dat 
alle inwoners duidelijke informatie 
krijgen en dat alle teksten toeganke-
lijk zijn.”

Meer over de Week van Lezen en 
Schrijven vindt u op  
www.lezenenschrijven.nl 

*In de eerste zin staat overigens:
Laaggeletterdheid is een term voor 
mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak 
hebben zij daardoor ook moeite met 
het gebruik van een computer of een 
smartphone.

Kijk op
www.weekvanlezenenschrijven.nl
wat jij kunt doen.

Wij doen mee met 
de Week van Lezen 
en Schrijven

6–12 september 2021

Doe jij

ook mee?

Gezocht: voorzitter en leden voor de Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W 
gevraagd en ongevraagd over onderwerpen binnen het sociale 
domein zoals de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), 
Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeente Oude Usselst reek en de 
Adviesraad Sociaal domein zoeken voor deze adviesraad een onaf-
hankelijke voorzitter en leden.

De Adviesraad Sociaal Domein OIJ 
is een inspraak- en medezeggen-
schapsorgaan van inwoners uit 
Oude IJsselstreek. De adviesraad 
beoordeelt plannen en voorstellen 

en neemt hierin mee wat er onder de 
inwoners leeft (zonder de politieke 
arena te betreden). De adviesraad 
vergadert eens per maand. 

Op zoek naar een voorzitter en leden 
Gemeente Oude Usselstreek en de 
Adviesraad Sociaal domein zijn op 
zoek naar nieuwe leden en een onaf-
hankelijk voorzitter. De voorzitter 
is het eerste aanspreekpunt van 
de Adviesraad. Hij/zij onderhoudt 
contacten met de gemeente en 
andere organisaties die betrokken 
zijn bij onderwerpen binnen het 
sociale domein. Samen met de leden 
van de Adviesraad adviseert de 

voorzitter het college van B&W. 

Meer informatie 
Bent u geïnteresseerd? Meer 
informatie over de vacatures van 
onafhankelijk voorzitter en van de 
leden vindt u op de website van de 
adviesraad:  
www.asdoudeijsselstreek.nl. U kunt 
ook contact opnemen met Bouke 
Goorhuis via (0315) 292 292. E-mail: 
b.goorhuis@oude-ijsselstreek.nl 

mailto:communicatie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.lezenenschrijven.nl
http://www.asdoudeijsselstreek.nl
mailto:b.goorhuis%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Den Dam 1, handelen in strijd met regels RO en 

bouwen: verbouw woning, vergunning verzonden 
02-09-2021, procedure 3A

ETTEN
•  Dorpsstraat, verkeersbesluit instellen eenzijdig 

parkeerverbod, besluit gepubliceerd in Gemeente-
blad 08-09-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Azewijnsestraat, verkeersbesluit instellen eenzijdig 

parkeerverbod, besluit gepubliceerd in Gemeente-
blad 08-09-2021, procedure 3A

•  Touwslagersbaan 74, plaatsen schuurtje, aanvraag 
ontvangen 31-08-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Bontebrug 58, , melding activiteiten besluit : 

plaatsen propaantank bij woning, acceptatiebrief 
verzonden 01-09-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 08-09-2021)

•  De Savornin Lohmanstraat 9, verwijderen asbest 
vloerzeil, acceptatiebrief verzonden 31-08-2021, 
procedure 1

•  Zandheuvel, Oeverwal en Stroomrug, bouw 59 
woningen en verbouw bestaande hal, vergunning 
verzonden 02-09-2021, procedure 3A

TERBORG
•  Hoofdstraat 33, vergroten winkel, vergunning 

verzonden 31-08-2021, procedure 3A

ULFT
•  Dr. Schaepmanstraat 21, verwijderen diverse asbe-

stbronnen, acceptatiebrief verzonden 30-08-2021, 
procedure 1

•  Heuvesstraat 9, verwijderen asbest golfplaten, 
acceptatiebrief verzonden 02-09-2021, procedure 1

•  Jupiter, verkeersbesluit instellen parkeerver-
bodzone, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
08-09-2021, procedure 3A

•  Van Nispenstraat 19, verkeersbesluit opheffen 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 08-09-2021, 
procedure 3A

•  Singel 19, verwijderen asbest, acceptatiebrief 
verzonden 31-08-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Berghseweg 7J, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 30-08-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Doetinchemseweg 70, kappen 1 walnootboom, 

herplant op locatie van 1 linde, vergunning 
verzonden 30-08-2021, procedure 3A

•  Sperwerhof 35A, aanwijzen gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken, besluit gepubliceerd in 
Gemeenteblad 08-09-2021, procedure 3A

WESTENDORP
•  Terborgseweg 20A, splitsen woning, aanvraag 

ontvangen 31-08-2021, 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. 

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.

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



