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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

Monumentenschildjes voor 31 panden 
De eigenaren van 31 nieuwe gemeente-
lijke monumenten ontvingen op 8 en  
15 september hun monumentenschildje. 
Hiermee komt het totaal van gemeente-
lijke monumenten in Oude IJsselstreek 
op 257.

Als een pand van bijzonder regionaal of 
plaatselijk belang is, oftewel een bijzonder 
pand in de omgeving is, kan het in 
aanmerking komen voor een monumen-
tenschildje. Als een pand is aangewezen 
als gemeentelijk monument is het vanaf 
dat moment een beschermd pand. Dit 
wordt gedaan om het pand in authentieke 
staat te bewaren. Om zo het uiterlijk en de 
cultuurhistorische waarde van het pand 
voor in de toekomst te behouden. Om 
pandeigenaren hierin te ondersteunen, 
kunnen zij in aanmerking komen voor 
een subsidie voor onderhoudswerkzaam-
heden. Wethouder Janine Kock: “We zijn 
heel trots op inwoners die met aandacht 

en historisch besef omgaan met ons 
erfgoed.”

Delftse School
Het pand op de foto is in 1950 gebouwd, 
maar voor de oorlog stond er al bebouwing 
op deze plek. Omdat er in maart 1945 
zware gevechten rond Gendringen plaats-
vonden, is het waarschijnlijk dat deze 
bebouwing toen beschadigd is geraakt. 
Na de oorlog is op deze plek de nieuwe 
woning gebouwd, waardoor het dus gaat 
om een pand uit de wederopbouw. De 
bouwstijl van het pand is verwant aan de 
Delftse school. Een stijl die voor de oorlog 
al opkwam, maar toonaangevend werd 
tijdens de wederopbouwperiode. 
 
Bij de aanwijzing van de nieuwe gemeen-
telijke monumenten is extra aandacht 
geschonken aan bouwwerken uit deze 
wederopbouwperiode. Dit is gedaan in het 
kader van het project ‘Een Nieuwe Tijd’ uit de 

Achterhoek. Vanwege de voor deze periode 
kenmerkende stijl en de goed bewaarde, 
originele  staat waarin het pand aan de 
Grotestraat verkeert, is dit pand aangewezen 
als gemeentelijk monument. Janine Kock: 
“Het is belangrijk om ons cultureel erfgoed 
goed te beschermen om zo onze eigen 
geschiedenis te leren kennen en te weten 
waar we vandaan komen.”

Feestelijk moment
Vaak is het overhandigen van het monu-
mentenschildje een mooi en soms zelfs 
feestelijk moment voor de eigenaar. 
De familie Huurdeman gaf aan dat ze 
het huis, zoals het in 1950 bedoeld 
is door de architect, erg mooi vinden 
en in een zo origineel mogelijke staat 
willen onderhouden. De benoeming als 
monument was voor hen daarom geen 
doel op zich, maar voelt meer als een 
compliment voor de manier waarop zij het 
pand hebben onderhouden. 

De familie Huurdeman (links) kreeg 
uit handen van wethouder Janine 
Kock (midden), Aggie Danièls en 

Herman Schreurs (commissieleden 
van de commissie Cultuurhistorisch 

Erfgoed) een monumentenschild 
voor hun woning aan de Grotestraat 

in Gendringen. ▶

Voorlezen tijdens de Week van lezen en schrijven
“Peuters vinden het leuk om vaker hetzelfde boekje te lezen”
Tijdens de week van lezen en schrijven 
was er vorige week ook aandacht voor 
de allerkleinsten. Wethouder Marieke 
Overduin las tijdens haar bezoek aan 
de Peutersprong in Ulft het boek ‘Anna 
viert feest’ voor, passend bij het thema 
in de peutergroep ‘koken en bakken’. 
“Voorlezen is, zeker op jonge leeftijd, 
heel erg belangrijk als onderdeel van de 
taalontwikkeling,” vertelt pedagogisch 
medewerker Daisy. “Daarbij herhalen we 
altijd veel. Peuters vinden een boek dat ze 
vaker horen alleen maar leuker worden, 
omdat ze woordjes herkennen.” 

Thuis (voor)lezen is belangrijk, geeft 
pedagogisch medewerker Irma aan. “Ik 
doe dit werk al dertig jaar en het belang 
van lezen is niet veranderd. Maar je ziet 

dat ouders er soms de tijd niet meer 
voor vinden. Dat is natuurlijk logisch, als 
je allebei werkt. Maar het is ook fijn om 
samen te lezen met je kind. Even een 
rustmoment aan het einde van de dag. 
Dat voorlezen stimuleren we onder andere 
met ‘Boekenpret’. We hebben een samen-
werking met de bibliotheek, waarbij de 
kinderen een boek mee naar huis krijgen 
dat aansluit bij het thema waar we op dat 
moment aan werken. 

De Week van lezen en schrijven is 
voor scholen en kinderopvanglokaties 
een mooie gelegenheid om nog meer 
aandacht te vragen voor laaggeletterheid. 
Lokatiemanager Lia Nummerdor: ”Taal 
is zo belangrijk. We zijn er hier continu 
mee bezig, bij de activiteiten die we doen. 

De basis wordt op die heel jonge leeftijd 
gelegd voor heel veel dingen die ze later 
leren. Ik hoop echt dat mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven mede 
door dit soort extra aandacht hulp gaan 
zoeken.” Meer informatie op  
www.lezenenschrijven.nl  

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.lezenenschrijven.nl


2  |  Gemeentenieuws

College bezoekt Svedex

Svedex in Varsseveld is de grootste 
fabrikant van binnendeuren in 
Nederland. Het college heeft dit bedrijf 
vorige week “Coronaproof” bezocht. 
Het bedrijf werd in 1954 opgericht 
door de familie Colenbrander en 
de naam is afgeleid van een Deens 
octrooi dat door de familie Colen-
brander gekocht werd. Dit octrooi 
betreft de productiewijze van deuren: 
een sandwichconstructie met een 
honingraatvulling van karton.

De familie Colenbrander bleef tot 
in de jaren ’90 aan het roer staan, 
daarna werd het overgenomen 
door de Brabantse deurenfabrikant 
Berkvens. De insteek van een fami-
liebedrijf is echter wel gebleven: het 
personeel kent langjarige dienstver-
banden en groeit binnen het bedrijf 
door. Daarnaast is het sociaal-maat-
schappelijk betrokken bij Varsseveld, 
is het lid van de VIV en heeft het een 
langjarig en breed toekomstper-
spectief waarbij duurzaamheid een 
belangrijke plek kent.    

Anno 2021 is het bedrijf uitgegroeid 
tot de grootste fabrikant van binnen-

deuren in Nederland, met als afzetge-
bieden Nederland, Duitsland, België en 
Frankrijk. Per week worden er 17.000 
deuren gemaakt. Het bedrijf is echter 
niet alleen een deurenproducent,  
maar nationaal en internationaal  
ook koploper als het gaat om het 
lakken van deuren. In Nederland heeft 
het bedrijf een aantal kanalen voor 
de verkoop van de deuren. Dat zijn 
bijvoorbeeld de grootste bouwbe-
drijven in Nederland, grotere nieuw-
bouwprojecten en de bouwmateri-
alenhandel en bouwmarkten. Op de 
hoofdlocatie in Varsseveld werken 
ruim 280 personen. Op de nevenvesti-
ging in het Duitse Wartenberg zijn nog 
eens 40 mensen werkzaam.   

Het bedrijf groeit de laatste jaren en 
breidt in Varsseveld uit. De afgelopen 
periode is er met name intern 
verbouwd en geïnvesteerd in logistiek, 
automatisering en nieuwe productie-
lijnen. Nu volgt nieuwbouw. Daarnaast 
wordt er werk uitbesteed aan Achter-
hoekse bedrijven als Timmerfabriek 
Suselbeek in Silvolde en Roemaat 
Transport in Lichtenvoorde die 
daardoor ook groeien. 

vlnr: Marieke Overduin, Ria Ankersmit, Marcel van Mierlo (Svedex), Bert Kuster, Aalt Schouten 
(Svedex), Ben Hiddinga en Marcel Taks (Svedex). 

Online betalen.  
Geen punt.

Beter lezen 
en schrijven?

Bel gratis 
0800 - 023 44 44
ikdoeookmee.nl

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. 

Het nieuwe 
schooljaar is 
begonnen!
Enkele weken geleden zijn de 
scholen, na de zomervakantie, 
weer open gegaan. Dat is voor veel 
kinderen wel even wennen. Maar ik 
denk dat iedereen blij is dat we naar 
school kunnen, na een schooljaar 
waarin het online les krijgen meer 
norm dan uitzondering was. Ik hoop 
dat we een ‘normaal’ schooljaar 
tegemoet gaan, met leerlingen en 
docenten in de schoolgebouwen. 
Scholen hebben er de afgelopen 
twee schooljaren het beste van 
gemaakt. Maar er gaat toch niets 
boven les geven en krijgen op 
school samen met je klasgenoten. 
Dat heb ik vorige week tijdens ‘de 
Week van lezen en schrijven’  weer 
gemerkt. Ik mocht voorlezen aan 
de kinderen van de Peutersprong in 
Ulft. Niets zo fijn als kinderen om je 
heen die ademloos luisteren naar je 
verhaal. 

Het onderwijs in onze gemeente 
is volop in beweging. Locatie 
Wesenthorst in Ulft, onderdeel 
van het Almende college, heeft 
zijn deuren deze zomer voorgoed 
gesloten. De leerlingen krijgen 
sinds september allemaal onderwijs 
in het spiksplinternieuwe gebouw in 
Silvolde. In dit gebouw zijn alle leer-
niveau’s, vmbo, havo en vwo, sinds 
dit schooljaar gevestigd. Daarmee 
is een prachtige schoolcampus 
ontstaan.

Ook zijn er verschillende ontwik-
kelingen rondom basisscholen. 
De gemeente werkt aan de voor-
bereidingen van een Integraal 
Kindcentrum (IKC) in Gendringen 
en in Silvolde.  Het college heeft 
onlangs besloten om basisschool 
De Plakkenberg in Silvolde aan 

te wijzen als de locatie voor een 
nieuw IKC. We gaan samen met 
de onderwijspartners aan de slag 
met de ontwikkeling van dit IKC. In 
Gendringen realiseren we voor de 
basisscholen De Hoeksteen,  
Christoffelschool en kinderdagop-
vang van Humankind een IKC. Er 
wordt een nieuwe school gebouwd. 
Binnenkort neemt de gemeenteraad 
een besluit over onder andere de 
financiën. Volgens planning kan 
de nieuwe school in het schooljaar 
2023 - 2024 de deuren openen. 

Wellicht heeft u gehoord over 
het voorgenomen besluit van het 
schoolbestuur om de basisschool 
in Sinderen te sluiten over een jaar. 
We zijn en blijven in gesprek met de 
school en met het dorp. Met name 
over de gevolgen van een mogelijke 
sluiting voor de leefbaarheid van 
het dorp. 

Er gebeurt dus veel op het gebied 
van onderwijs in onze gemeente. 
Soms nog achter de schermen, 
soms al duidelijk zichtbaar. Het is 
mooi dat we met zijn allen zo hard 
werken aan toekomstbestendig 
onderwijs voor onze kinderen. 
Voor nu wens ik alle medewerkers, 
kinderen, ouders, docenten 
en schoolbesturen een mooi 
schooljaar toe!

▲ Wethouder Overduin

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 21-09-2021 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 
16-09-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.verlorenofgevonden.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


Nationale Sportweek 17-26 september 2021 Nationale Sportweek
Allerlei handige informatie over het sportaanbod in onze gemeente!

Actiefinoudeijsselstreek.nl voor het  
sport-, beweeg- en cultuuraanbod 
Actief in Oude IJselstreek is de website waar het 
sportieve- en culturele aanbod uit onze gemeente 
te vinden is. Aanmelden voor een proefles via deze 
website is zo geregeld. Heeft u deze informatie liever 
op papier? De buurtsportcoaches sturen u graag 
een gratis boekje van Sjors Sportief & Creatief 
(voor kinderen) of Max Vitaal (voor volwassenen en 
senioren) op. 

Contactgegevens: buurtsport@helpgewoon.nl
(06) 12 40 82 20 / (06) 82 52 48 36

Voor jong en oud is het aanbod divers, denk bijvoor-
beeld aan: atletiek, basketbal, beweegtuin, bridge, 
dammen, dansen, handbal, hengelsport, hockey, 
judo, kanoën, korfbal, padel, paardrijden, peutergym, 
scouting, sportcarrousel, stoelyoga, tafeltennis, 
valpreventie, wandelgroepen en 50+ Fit.

20 t/m 24 september worden de nieuwe
‘Sjors’ boekjes op de basisscholen
 uitgedeeld (met gouden tickets).

www.actiefinoudeijsselstreek.nl

•  17 - 26 september: Beweegchallenge basisscholen met iedere dag een nieuwe Energizer voor in de klas.
•  Donderdag 23 september 9:30-10:30 uur: Sportieve taalles op Sportpark de IJsselweide voor iedereen die 

graag wil oefenen met het spreken van de Nederlandse taal.
•  Donderdag 23 september 15:00-16:00 uur: Sportcarrousel op Sportpark de Paasberg in Terborg met onder 

andere springkussens en diverse sportactiviteiten.

Sportaanbieders en partijen werken vaker succesvol samen! 
In Terborg en Silvolde is er vorig seizoen 
gestart met het gezamenlijk aanbieden van 
een wekelijkse Sportcarrousel op sportpark de 
Paasberg. En hier is een vervolg aan gegeven 
want alle kinderen zijn weer welkom om iedere 
donderdag van 15:00-16:00 uur gratis te 
sporten onder begeleiding van de buurtsport-
coach en Sport & Bewegen studenten. Hierbij 
worden er ook regelmatig clinics door vereni-
gingen georganiseerd.

In Ulft en Gendringen werkt een groep 
betrokken verenigingen al een aantal jaren 
samen als stichting Sportief Buurthuis 
IJsselweide (SBIJ). Dankzij de inzet van SBIJ 
is er vanaf dit schooljaar gestart met een 
schoolsportarrangement in samenwerking 
met het Graafschap College, de Mariaschool 
en Helpgewoon Buurtsport. Hierbij worden er 
gymlessen verzorgd door een vakdocent en 
studenten Sport & Bewegen en is er iedere 
donderdag een vernieuwde Sportcarrousel.

Kijk voor meer informatie over SBIJ op
www.sportiefbuurthuisijsselweide.nl

In Varsseveld en omgeving blijven de sport-
aanbieders samen kijken naar mogelijkheden 
om elkaar te versterken, ook nu iedereen weer 
binnen en buiten mag sporten. Het gezamenlijk 
behouden van gezonde verenigingen met 
aanbod voor alle leeftijden is hierin één van 
de drijfveren. Een enthousiaste groep van 
betrokkenen bekijkt nu samen met de buurt-
sportcoach de mogelijkheden voor de jongste 
inwoners. En wie weet wat er in de toekomst 
nog meer volgt.

Heeft u ook een idee of wilt u meedenken? Mail 
naar g.schuurman@helpgewoon.nl

Meer informatie over de 
Sportcarrousels of aanmelden? 
www.actiefinoudeijsselstreek.nl 
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Kies je Unieke Sport aanbod 
Achterhoekse sportaanbieders organiseren sportcursussen. 
Maak in de Oude IJsselstreek bijvoorbeeld kennis met:
•  Fitness op Maat training en Vrouw & Fit op Maat training 

(tijdens zwangerschap en na bevalling);
•  Beweegprogramma op maat;
•  Fitness gecombineerd met sport en spel;
•  Padel;
•  Volleybal voor kinderen.

Meer informatie: www.achterhoekinbeweging.nl

Financiële ondersteuning 
Iedereen doet mee! Is het niet mogelijk om het 
sporten, de muziekles of de zwemles te betalen? 
Dan zijn er verschillende mogelijkheden:
•  Jeugdfonds Sport en Cultuur, voor kinderen van 

5 t/m 17 jaar;
•  Meedoen regeling (geen leeftijd);
•  Zwemles bijdrage vanaf 5 jaar.

Meer informatie: www.actiefinoudeijsselstreek.nl

“Voldoende beweging verhoogt de weerstand, productiviteit en 
creativiteit, vermindert stress en zorgt voor een betere stemming.”* 
Erik Scherder is hoogleraar neuropsy-
chologie en zet zich samen met de 
hersenstichting in om heel Nederland 
in beweging te krijgen. Zo hebben 
ze eerder dit jaar de Ommetje-app 
gelanceerd waarin een ieder wordt 
gestimuleerd om iedere dag een stukje 
te wandelen. Ondertussen houden al 
1,2 miljoen mensen hun hersenen fit 
met Ommetje!

*Bovenstaande uitspraak is van 
Scherder en geeft het belang van 
voldoende bewegen weer.

Wandeltips om het nog leuker te maken:
•  Kies voor een natuurlijke omgeving, 

denk aan de Vennebulten of Engbergen;
•  Maak van te voren een bingokaart en 

streep af wat je onderweg tegenkomt. 
Wie heeft als eerste de kaart vol?

•  Luister muziek of een audioboek;
•  Ga Geocachen;
•  Maak onderweg mooie foto’s;
•  Wandel samen;
•  Gebruik de Ommetje app;

Er zijn diverse 
wandelgroepen, ook 

voor mensen die minder 
ver kunnen wandelen 
door bijvoorbeeld een 

chronische ziekte.

Meer informatie:  
d.kock@helpgewoon.nl

http://Actiefinoudeijsselstreek.nl
mailto:buurtsport%40helpgewoon.nl?subject=
http://www.actiefinoudeijsselstreek.nl
http://www.sportiefbuurthuisijsselweide.nl
mailto:g.schuurman%40helpgewoon.nl?subject=
http://www.actiefinoudeijsselstreek.nl
mailto:d.kock%40helpgewoon.nl?subject=
http://www.achterhoekinbeweging.nl
http://www.actiefinoudeijsselstreek.nl
mailto:d.kock%40helpgewoon.nl?subject=
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Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!
Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen met de vele donateurs 
en partners een record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het 
ambitieuze doel voor 2021 was vastgesteld op 425.000 kilo. Maar door 
de toewijding van alle donateurs is het gelukt om ruim 480.000 kilo 
in te zamelen. Deze gigantische hoeveelheid is goed voor meer dan 
4.360 chemotherapieën. “We zijn ontzettend blij met het resultaat” 
verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen 
die dit jaar hun takje hebben bijgedragen was het nooit gelukt. Heel erg 
bedankt.” 
 
Door de koude start van het seizoen is 
het tot het einde spannend gebleven 
of de doelstelling wel gehaald zou 
worden. De grote hoeveelheid regen, 
het broeierige weer in juni en de 
nieuwe donateurs hebben er uitein-
delijk voor gezorgd dat de opbrengst 
beter was dan verwacht werd. In de 
massaal aangeboden taxusnaalden 
zit een belangrijke grondstof voor 
chemotherapieën tegen verschillende 
soorten kanker, zoals eierstok-, borst- 
en longkanker. Maar ook tegen kanker 
van de slijmvliezen en in sommige 

gevallen voor chemotherapieën tegen 
alvleesklier- en slokdarmkanker.
 
Inzameling
Van juni tot en met augustus zijn de 
chauffeurs van Taxus Taxi elke dag 
op pad geweest om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker. Zeven dagen in de 
week reden ze rond in 76 gemeentes 
verspreid over Brabant, Gelderland en 
Noord-Limburg. Dit jaar is er 70.000 
kilo meer ingezameld dan vorig 
jaar. Dat betekent dat er genoeg is 

ingezameld voor 630 méér chemo-
therapieën dan vorig jaar. In totaal 
hebben 12.175 donateurs hun takje 
bijgedragen om dit te bereiken. 
 
Groeiend succes
Het succes van Stichting Taxus Taxi 
groeit elk jaar. Steeds meer taxus 
eigenaren weten de Taxus Taxi te 
vinden. Door het verstrekken van gratis 
materialen wordt het donateurs steeds 
gemakkelijker gemaakt om deel te 
nemen aan de inzameling. Daarnaast 
zorgen samenwerkingen met een 
aantal grote partners zoals Den 
Ouden Groep, Boerenbond en Intratuin 
voor steeds meer zichtbaarheid en 
bekendheid.
 
Ook in 2022 weer op pad 
Na het succes van de afgelopen 
jaren kan een vervolg niet uitblijven. 
Ook in 2022 gaat Stichting Taxus 
Taxi weer op pad om zoveel mogelijk 

taxussnoeisel in te zamelen. Enkele 
maanden per jaar is de basisgrondstof 
voor kanker remmende medicijnen 
voldoende aanwezig in de taxus 
naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen 
wanneer dit het geval is. De exacte 
start- en einddatum voor 2022 zijn 
dan ook nog niet bekend. Zodra 
de startdatum bekend is, wordt dit 
gecommuniceerd via www.taxustaxi.nl 
en de sociale media kanalen.

“Strijd mee tegen kanker” – Stichting Taxus Taxi

Bezoek aan Bouwcenter HCI
Vorige week bracht wethouder Janine 
Kock een bezoek aan Bouwcenter HCI. 
Het bedrijf werd in 1921 opgericht 
door twee families met beide een 
aannemersbedrijf in het Gelderse 
Hengelo. Zij hielden zich bezig met 
het fabriceren van cementwaren, de 
handel in bouwmaterialen en bouwac-
tiviteiten. Dat bleek een succes en het 
bedrijf groeide door, maar de bouwac-
tiviteiten werden afgestoten. In 1953 
werd een vestiging in Ulft geopend. 
Later kwamen er vestigingen in 
Zevenaar, Elst en Zutphen bij. Het 
bedrijf heeft 100 mensen in dienst. 
De focus van het bedrijf ligt op het 
bieden van bouw- en afbouwmate-
rialen voor nieuwbouw, verbouw en 
renovatie. Bijna 80% van de omzet 
komt voort uit de handel met profes-
sionals in de bouw. De overige 20% 

vanuit de particuliere markt. 

Door de economische crisis van 2008, 
waarin vooral de bouwsector hard 
geraakt werd en nieuwbouw onder 
druk kwam te staan, is het bedrijf zich 
meer gaan richten op de renovatie van 
woningen in plaats van nieuwbouw. 
Nu de bouwsector weer aantrekt, heeft 
HCI snel weten te schakelen om aan 
de groeiende vraag te voldoen. Die 
vraag werd extra opgestuwd, doordat 
veel mensen tijdens de coronacrisis 
hun woning gingen verbouwen.    

Hoewel het van oorsprong door twee 
familiebedrijven is opgericht, staat er 
sinds 2002 één familie aan het roer. 
Een belangrijk onderwerp binnen het 
familiebedrijf is duurzaamheid. HCI 
heeft de afgelopen jaren met behulp 

van DOORadvies ingezet op het 
energiezuiniger maken van al haar 
vestigingen. Het plaatsen van zonne-

panelen op de daken hoorde daar ook 
bij. In Ulft zijn er onlangs ruim 500 op 
het dak geplaatst.    

Vlnr Rob Wellink, Michel Ebbelink vestigingsleider HCI, wethouder Janine Kock en Loek Wensink dir. 
Bouwcenter HCI

Beschikking Omgevingsvergunning Spoorstraat 32&34, Varsseveld
Spoorstraat 32&34, Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning verlenen voor 
de bouw van maximaal 16 levens-
loopbestendige appartementen, 
met bijbehorende voorzieningen en 
parkeerruimte aan de Spoorstraat 
32&34 in Varsseveld (voormalige 
locatie Rabobank). De omgevingsver-
gunning heeft het volgende identifica-
tienummer: NL.IMRO.1509.OV000076-
ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-1134.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende 
omgevingsvergunning wordt ten 
opzichte van de ontwerpbeschikking 
niet gewijzigd en ter inzage gelegd 
vanaf 16 september 2021 tot en 
met 28 oktober 2021. Wanneer u de 
stukken in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak 
maken bij balie vergunningen. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar (0315) 292 292 of een 
e-mail sturen naar  

balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in elektro-
nische vorm te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de 
gemeente (www.oude-ijsselstreek.
nl) wanneer u zoekt op het adres. In 
het gemeentehuis kunt u de omge-
vingsvergunning zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergun-
ning kan tijdens de terinzagelegging 

beroep worden ingesteld door belang-
hebbenden die aannemelijk kunnen 
maken redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig een zienswijze in 
te dienen. Tijdens de beroepstermijn 
kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het 
besluit wordt dan geschorst voordat 
op dat verzoek is beslist. Het beroep-
schrift moet in tweevoud worden 
ingediend bij de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de voorzieningenrechter 
van de genoemde rechtbank.

http://www.taxustaxi.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Hogeweg 20, 20A, 22 en 
22A, Heelweg 
Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A, 
Heelweg
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen 
voor de bouw van vier woningen, 
met bijbehorende bijgebouwen aan 
de Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A in 
Heelweg. De omgevingsvergunning 
heeft het volgende identificatie-
nummer: NL.IMRO.1509.OV000079-

ON01. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer W-2020-1124.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 16 september 
tot en met 27 oktober 2021 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij balie vergun-
ningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 
292 of een e-mail sturen naar  

balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in elektro-
nische vorm te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de 
gemeente (www.oude-ijsselstreek.
nl) wanneer u zoekt op het adres. In 
het gemeentehuis kunt u de omge-
vingsvergunning zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend.

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

Bezoek aan Contour Varsseveld
Onlangs bracht wethouder Ben 
Hiddinga een bezoek aan Contour 
Advanced Systems in Varsseveld. 
Het bedrijf is een typisch voorbeeld 
van een verborgen kampioen die 
de gemeente Oude IJsselstreek rijk 
is. Het bedrijf maakt deel uit van de 
Contour Groep met drie bedrijven in 
de Achterhoek en een verkoopkantoor 
in Duitsland. Eigenaar is de familie 
Van Doorne, bekend als oprichters 
van DAF. Contour heeft van oudsher 
een sterke relatie met Klein Poelhuis 
Installatietechniek uit Winterswijk: in 
2006 werd het bedrijf opgericht als 
Klein Poelhuis Special Projects (KPSP). 
De activiteiten waren destijds gericht 
op speciale projecten op het gebied 
van Defensie/Veiligheid en ICT-data. 

Van daaruit heeft Contour een sterke 

naam opgebouwd als betrouwbare 
toeleverancier die in staat is om vanuit 
het hart van een systeem te ontwerpen, 
bouwen en onderhouden. Met name op 
het vlak van defensie en veiligheid heeft 
een aantal hele bijzondere projecten 
afgerond. Zo heeft Contour AS vier 
volledige simulator-scheepsbruggen 
voor de marine ontworpen en gebouwd 
om stuurmannen en -vrouwen op te 
leiden. Daarnaast ontwerpt en maakt 
ze grondsystemen voor het begeleiden 
van onbemande vliegtuigen. Ook parti-
cipeert het bedrijf in de ontwikkeling van 
de F-35, levert het Command en Control 
(C2) modules voor de brandweer en 
maakt Contour AS mobiele laboratoria 
voor het RIVM om luchtkwaliteit in 
besmette gebieden te kunnen meten. 
Naast de twee genoemde Business 
Units (BU’s) heeft het bedrijf en nu zes, 

waarbij Smart Energie en Intra Logistiek 
twee nieuwe pareltjes zijn.

Samen met de Varsseveldse bedrijven 
Van Raam en Waterkracht is Contour 
AS gestart met de eerste innova-
tie-hub in de Achterhoek, Innovar, 

waarbij studenten van MBO, HBO en 
de Universiteit Twente de kans krijgen 
om afstudeeropdrachten te doen en 
stages te lopen bij de drie bedrijven. 
Op die manier is het bedrijf in staat 
om talentvolle medewerkers aan te 
trekken en te behouden voor de regio.

Contour heeft onder andere op gebied van veiligheid en defensie al vele bijzondere projecten afgerond.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GEHELE GEMEENTE
•  grondgebied gemeente Oude IJsselstreek, 

ontheffing APV artikel 4.18 lid 3 t.b.v. nachtvissen, 
ontheffing verzonden 03-09-2021, procedure 3A

BREEDENBROEK
•  Molenweg 21, verwijderen asbest en sloop bedrijfs-

woning met schuur en aanbouw van maalderij, 
acceptatie verzonden 03-09-2021, procedure 1

GENDRINGEN
•  Grotestraat 35, verbouw pand, verdagen van het besluit 

met 6 weken, verzonden 06-09-2021, procedure 3A
•  Weegbree 36, bouw overkapping, verdagen van 

het besluit met 6 weken, verzonden 07-09-2021, 
procedure 3A 

MEGCHELEN
•  Julianaweg 8A, verwijderen asbesthoudende 

vensterbanken, acceptatie verzonden 03-09-2021, 
procedure 1

SILVOLDE
•  Laan van Schuylenburg 6 – a, wijziging leiding-

gevende Alcoholwetvergunning, vergunning 
verzonden 03-09-2021, procedure 3B

TERBORG
•  Overtuin 13-15, realiseren verbinding tussen twee 

woningen, aanvraag ontvangen 07-09-2021, 
procedure 1

•  IJsselweg 43, bouw woning, verdagen van het 
besluit met 6 weken, verzonden 09-09-2021, 
procedure 3A

ULFT
•  De Stenenmaat 6, melding Activiteitenbesluit, 

plaatsen stikstoftank, acceptatiebrief verzonden 
03-09-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
16-09-2021)

•  Zandberg 12, plaatsen dakkapel, aanvraag 
ontvangen 04-09-2021, 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. 

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


