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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

Winnaars Kunstprijs en Cultuurprijs 
Oude IJsselstreek bekend 
Vrijdagavond 24 september vond in de Conferentiezaal op het DRU Industrie-
park de uitreiking plaats van de Kunstprijs en Cultuurprijs Oude IJsselstreek. 

In twee categorieën waren drie personen/
organisaties genomineerd.  Een jury 
bestaande uit: Abel de Vries, Dinie 
Wikkerink, Michel Rözer, Irene van der Aart 
en wethouder Janine Kock heeft de prijzen 
toegekend. 

Wethouder Janine Kock “Door het 
uitreiken van een Kunstprijs en Cultuurprijs 
willen we een podium geven aan kunst en 
cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan 
een gezonde en leefbare samenleving. Het 
stimuleert ontmoeting en raakt aan het 
individuele welzijn van onze inwoners. Het 
is de jus van onze samenleving.” 

Winnaar Kunstprijs Jonah Falke
Het juryrapport over Falke: “ Deze 
veelzijdige creatieve, filosofische geest 
laat zien dat je met Achterhoekse roots 
landelijk impact kunt hebben. Schilder, 
schrijver en muzikant. Dit multitalent 

verloochent zijn afkomst niet en laat zich 
inspireren door mensen die hij op zijn 
reizen ontmoet. Een originele manier van 
denken en schrijven.”

Winnaar Cultuurprijs: Jubal
“Jubal staat al meer dan 75 jaar voor 
muziekbeleving in de gemeente OIJ.
Het is een boegbeeld van een ambitieuze 
muziekvereniging die ook in moeilijke tijden 
het enthousiasme erin houdt. De vereniging 
heeft een actief bestuur met een heldere 
visie. Het is een groeiende harmonie met 
een sterk jeugdbeleid in een wereld waarin 
verenigingen voor jeugd niet zo stoer meer 
zijn,” volgens het juryrapport. 

Kunstprijs Oude IJsselstreek
De Kunstprijs wordt toegekend aan een 
persoon of organisatie die op het gebied 
van kunst (beeldend, grafisch, poëzie etc.) 
een waardevolle bijdrage heeft geleverd 

aan de beleving van kunst in de gemeente 
Oude IJsselstreek. De drie genomineerden 
voor de Kunstprijs waren: Jonah Falke, 
Masha Bijlsma, jazz zangeres, en Thea 
Zweerink, schilder.

Cultuurprijs Oude IJsselstreek
De Cultuurprijs wordt toegekend aan een 
persoon of organisatie die op het gebied 
van cultuur (zang, dans, theater, muziek, 
erfgoed etc.) een waardevolle bijdrage 
heeft geleverd aan de beleving van cultuur 
in de gemeente Oude IJsselstreek. De drie 
genomineerden voor de Cultuurprijs  waren:  
Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld, 
Hans Mellendijk en het project WarmGroen.

Na afloop van de uitreiking konden de 
genodigden op uitnodiging van het DRU 
Industriepark de theatervoorstelling van 
Irene van der Aart bijwonen. De presentatie 
van de avond was in handen van Michel 
Rözer. In verband met de huidige coro-
namaatregelen was de uitreiking alleen 
toegankelijk voor genodigden.

v.l.n.r Ingrid Haverdil en Hans de 
Beukelaar, wethouder Janine Kock, 

Mark Jansen en Christel Wevers 
(Jubal). Jonah Falke kon helaas 

niet aanwezig zijn, zijn prijs werd 
in ontvangst genomen door Ingrid 
Haverdil en Hans de Beukelaer. ▶

Samen voor een schone Achterhoek!
Gemeente Oude IJsselstreek, gemeente Doetinchem en Buha lanceren gezamenlijke afvalcampagne Scheidzooi.
Ze zijn bijna niet te missen langs de 
wegen van de gemeentes Oude IJssel-
streek en Doetinchem: de borden met 
het woord ‘scheidzooi’ erop. Een vette 
knipoog naar de uitdrukking die velen 
van ons vast herkennen. Gemeente Oude 
IJsselstreek, gemeente Doetinchem en 
Afvalinzamelaar Buha slaan hiermee de 
handen ineen om de Achterhoek een stuk 
duurzamer te maken. Het doel van de 
campagne Scheidzooi is om te zorgen 
dat inwoners bewuster omgaan met 
hun afval, zodat het beter en meer kan 
worden hergebruikt.

#Scheidenscheelt
Beide gemeentes en Buha gaan inwoners 
met deze campagne online en offline 
aanmoedigen om afval nog beter te 
scheiden. Door afval beter te scheiden, 
helpen inwoners mee aan een duurzamere 
wereld. Van goed gescheiden afval kunnen 
namelijk nieuwe producten worden gemaakt. 

Van afval naar grondstof 
Door beter te scheiden zorgen we dat er 
ook voor de generaties na ons voldoende 
grondstoffen zijn, dat er minder bomen 
gekapt worden, dat er minder uitstoot van 

CO2 is. Beter scheiden scheelt ook nog 
eens in de portemonnee!

Meer info: www.oude-ijsselstreek.nl/
scheidzooi 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:%20info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
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http://www.oude-ijsselstreek.nl/scheidzooi
http://www.oude-ijsselstreek.nl/scheidzooi
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Aftrap Sjors Sportief & Sjors Creatief

Vorige week maandag kreeg Maud Keuper het eerste exemplaar van het 
boekje Sjors Sportief & Sjors Creatief van wethouder Bert Kuster. Maud zit 
op basisschool Walburgis in Netterden en is de winnares van een teken-
wedstrijd. Haar tekening staat op de voorkant van het activiteitenboekje. 

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
in onze gemeente krijgen ook dit jaar 
weer het Sjors Sportief & Creatief 
boekje. Het geeft ieder kind de kans 
om zich te oriënteren op diverse 
takken van sport en cultuur. Ook is het 
een laagdrempelige manier om kennis 
te maken met een activiteit. Sport- en 
cultuurdeelname kan immers nooit 
groot genoeg zijn. 
 
Meer informatie
Heeft u vragen over dit project, stuur 
dan een e-mail naar  
info@sjorssportief.nl of neem contact 

op met de buurtsportcoaches  
(buurtsport@helpgewoon.nl) of de 
cultuurcoach Wilda Kobes  
(cultuurcoach@oude-ijsselstreek.nl). 
Basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 
8 kunnen zich inschrijven voor activi-
teiten via www.sjorssportief.nl.

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
is een sport- & cultuurstimu-
leringsproject. Een project dat 
kinderen de kans geeft om zich te 
oriënteren op diverse takken van 
sport en cultuur zonder direct lid te 
hoeven worden.

Maud Keuper (I) kreeg het eerste boekje uitgereikt met haar tekening van Sjors Sportief & Creatief 
van wethouder Bert Kuster (midden). Haar klasgenoten hebben geluk want Maud wint een een bon 
van bubbelbal.nl voor een bubbelbal activiteit voor haar hele klas. Rechts buurtsportcoach Paulien 

Christ-Verheij. 

2 oktober: pop-up priklocatie in Ulft 
In Oude IJsselstreek hebben al veel 
inwoners zich laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Inwoners die dit nog 
niet hebben gedaan, kunnen terecht bij 
zogenaamde pop-up prikocaties van 
de GGD. Vorige week waren er pop-up 
priklocaties in Terborg en Varsseveld. 
Op zaterdag 2 oktober is de GGD op 
het DRU Industriepark in Ulft van 9.00 
tot 17.00 uur. 

Iedereen die vragen heeft of zich wil 

laten vaccineren kan hier terecht 
zonder eerst een afspraak te maken. 
Alleen een mondkapje en een legitima-
tiebewijs meenemen is voldoende. 

Vragen?
Voor alle vragen over corona en 
coronavaccinaties kunt u bellen met tel. 
0800 - 1351 (7 dagen per week 8.00-20.00 
uur). Op www.coronavaccinatie.nl  
en op www.ggdnog.nl vindt u de meest 
actuele informatie.

Een prikkelarm 
uurtje in Silvolde
Ondanks dat vele kermissen dit jaar 
nog niet door konden gaan, was 
er toch ruimte om in Silvolde een 
kermis te houden in de vorm van 
een lunapark met attracties.

Ook dit jaar was er net als in 2019 
een prikkelarm uurtje op zondag 
van een tot twee uur. Dit uurtje was 
speciaal voor mensen die wel graag 
willen genieten van de attracties 
op het Lunapark, maar die niet 
goed tegen de prikkels van harde 
geluiden en/of flikkerende lampen 
kunnen. Ook was er meer tijd voor 
mensen om in en uit de attracties te 
stappen. 

Vanuit de ‘Onbeperkt Meedoen’ 
werkgroep zijn we met een aantal 
mensen gaan kijken en hebben 
we de sfeer geproefd. Het was 
een bijzondere ervaring waarin 
ik kinderen en ouders heb zien 
genieten van de zweefmolen en een 
aantal andere attracties, zonder 
alle gebruikelijke kermisprikkels. 
Blije en een klein beetje gespannen 
gezichten door alles wat er te zien 
en te beleven was!

Hier en daar was er bij de opening 
van het park toch nog even muziek 
bij de attracties te horen, omdat 
niet iedereen voldoende op de 
hoogte was van het prikkelarm 
uurtje. Gelukkig werd dit razendsnel 
opgelost. 

Uit een gesprek met één van de 
exploitanten bleek dat het niet 
veel rustiger of drukker was dan 
normaal op zondag om die tijd. Wij 
als werkgroep hopen dat het de 
komende jaren nog drukker wordt 
op de prikkelarme uurtjes op de 
kermissen van Oude IJsselstreek. 
En dat het een jaarlijks terugkerend 
uurtje op elke kermis in onze 
gemeente gaat worden. 

En wanneer het zover is, gaan 
we dat natuurlijk van de daken 
schreeuwen. Want wat zou het 
mooi zijn als iedereen mee kan 
doen en ook echt kan genieten van 
een kermisfeest in zijn of haar dorp.

Betty Pieperiet, 
Lid werkgroep Onbeperkt Meedoen.

▲ Betty Pieperiet

Inzameling snoei- en tuinafval 
(alleen op afroep) 
In week 42 - dit is van maandag 18 
oktober t/m vrijdag 22 oktober - wordt 
er grof snoeiafval (takken van bomen 
en struiken uit uw tuin) opgehaald. Het 
grove snoeiafval wordt alleen op afroep 
ingezameld. Dit om te voorkomen dat 
er onnodig wordt rondgereden. 

Wat zijn de spelregels?
•  Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij u 

wordt opgehaald meldt dan uw snoei- 
en tuinafval aan op www.oude-ijssel-
streek.nl/inzameling-grof-groen of 
telefonisch via het speciale service-
nummer (0314) 377 408. Aanmelden 
kan vanaf maandag 4 oktober tot 
vrijdag 15 oktober 12.00 uur en is 
alleen mogelijk voor particulieren.

•  U mag het volgende aanbieden: 
snoeisel, stammetjes en takken (niet 

dikker dan 15 cm en niet langer dan 
1,5 meter).

•  Het snoei- en tuinafval moet tijdig 
(inzameling start om 07.00 uur) aan 
de openbare weg worden aangeboden 
op de dag dat u ook de GFT-container 
aanbiedt.

•  Het snoei- en tuinafval moet 
handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) 
en gebundeld worden aangeboden. 
Wij vragen u om voor het bundelen 
touw te gebruiken dat geen metaal of 
kunststof bevat. Per huishouden mag 
maximaal 1m³ worden aangeboden.

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinzame-
ling of heeft u klachten, neem contact 
met de gemeente op via telefoon-
nummer (0315) 292 292. 

mailto:info%40sjorssportief.nl?subject=
mailto:buurtsport%40helpgewoon.nl?subject=
mailto:cultuurcoach%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.sjorssportief.nl
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdnog.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
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Oude IJsselstreek gastheer van de 20e jaarvergadering  
van de Ring van Europese IJzersteden
Vrijdag 24 september vond de 20e jaarvergadering van de Ring van Europese 
IJzersteden plaats. Gemeente Oude IJsselstreek was evenals in 2010 gastheer 
van de internationale jaarvergadering. Door de coronamaatregelen vond de jaar-
vergadering dit jaar digitaal plaats. Locoburgemeester Bert Kuster, lid van het 
bestuur van de Ring van Europese IJzersteden, opende de digitale jaarvergade-
ring. De agenda bestond uit drie thema’s, Verleden -heden- toekomst. Tijdens de 
vergadering was er onder andere aandacht voor het betrekken van jonge smeden 
bij de Ring van Europese IJzersteden en het 20-jarig bestaan van de vereniging. 

Onthulling Kunstwerk Han Lammers
Tijdens de jaarvergadering is een 
nieuw kunstwerk, gerealiseerd door 
kunstenaar/ontwerper Han Lammers, 
onthuld. Het kunstwerk is geplaatst 
bij de baileybrug in Ulft. Han Lammers 
heeft dit kunstwerk in samenwerking 
met leden van de werkgroep IJzeren 
Ring en leerlingen van het Technasium 
Almende Isala College gemaakt.  
Gekozen is voor een techniek met 
windenergie. 

Waarom is Oude IJsselstreek lid van 
de Ring van Europese IJzersteden?
Het lidmaatschap stelt de gemeente in 
staat om internationale ervaringen te 
delen en deel te nemen in projecten die 
voor onze gemeente van belang zijn. 
Het ijzer verbindt en de belangen die 
hiermee verbonden zijn, worden vanuit 
een sociaaleconomische, culturele 
en toeristische invalshoek opgepakt. 
Een gezamenlijke aanpak en samen-
werking is ook belangrijk voor de 

projectsubsidies die bij de EU worden 
ingediend.

Ieder jaar wordt in één van de steden 
van de Ring een jaarvergadering 
gehouden waarbij de toekomstplannen 
worden besproken. 

Werkgroep IJzeren Ring
De werkgroep IJzeren Ring is 
opgericht met daarin leden uit 
verschillende organisaties binnen 
de gemeente. Deze werkgroep 
heeft onder meer als doel om de 
toegevoegde waarde van het lidmaat-
schap van de Ring beter bij inwoners 
en regionaal onder de aandacht te 
brengen. De werkgroep ontwikkelt 
en voert diverse activiteiten uit om 
dit doel te bereiken. Zoals het project 
IJzerwijs, afvalbakken-project, 
houtskool maken en Iron Smelting 
Days. 

Project houtskool 
Van 15 tot en met 25 oktober vindt 
het project “houtskool maken” plaats. 
ln een grote houtskoolmeiler wordt 
hout gestookt tot houtskool. Tot nu 
toe is het maken van houtskool een 
onderbelicht proces geweest, terwijl 
veel mensen in onze regio hiermee 
hun geld verdiend hebben. Vervolgens 
wordt dit houtskool gebruikt in het 
project ‘ijzer maken’ waarbij kleine 
schachtoventjes worden gevuld met 
houtskool en oer. 

Project ijzer maken (Iron Smelting 
Days)
De Iron Smelting Days vinden plaats 
van 28 tot en met 31 oktober. Tijdens 
de Iron Smelting Days wordt ijzer 
gemaakt in kleine schachtoventjes. 

Voor het stoken van de kleine schacht- 
oventjes wordt de zelfgemaakte 
houtskool gebruikt. Het is mooi dat 
de ingrediënten voor het uiteindelijke 
ijzer op locatie en met materialen 
uit de directe omgeving worden 
gemaakt. Het streven is om het 
smeedbare ijzer, dat gesmolten uit de 
oventjes komt, te gebruiken tijdens de 
volgende ontmoeting van de smeden 
uit de lidgemeenten van de Ring van 
Europese IJzersteden. De ontmoeting 
met de smeden staat in het voorjaar 
2022 gepland. De smeden gaan dan 
aan de slag met de afwerking van een 
kunstwerk. 

Beide projecten vinden plaats op het 
terrein gelegen aan de overkant van 
de Oude IJssel (gezien vanaf DRU 
Cultuurfabriek), over de baileybrug 
en fietspad, aan de rechterkant. Het 
terrein is gedurende de looptijd van 
de projecten overdag als doorstroom-
locatie toegankelijk voor publiek. 
Natuurlijk zijn ook deze projecten 
afhankelijk van de ontwikkelingen met 
betrekking tot de coronamaatregelen.

Houtskoolmeiler

Fotobijschrift: v.I.n.r kunstenaar Han Lammers, Bert Kuster en Peter Kloo voor het nieuwe kunstwerk. 

Start van de (digitale) jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden. V.l.n.r.: Melinda Meijer, Peter 
Kloo, Bert Kuster, Bob Konings, Paul Klaasen, Peter Elgass.



Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad?

Raadszaken
Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Cursus Politiek Actief van start!

Na bijna een jaar uitstel 
in verband met de 
coronamaatregelen is deze 
maand eindelijk de cursus 
Politiek Actief van start gegaan! 
De cursus biedt 25 enthousiaste 
inwoners een kijkje achter de 
schermen van de lokale politiek. 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast 
theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook 
hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt 
afgewisseld met praktische opdrachten. Onder 

de (gast)docenten bevinden zich onder andere 
burgemeester Otwin van Dijk, griffier Marco Looman 
en verschillende raadsleden. Uiteraard ontmoeten 
de deelnemers lokale politici en bestuurders om 
ervaringen uit de praktijk te horen. Op 30 september 
vindt de laatste bijeenkomst plaats, waarbij alle 
cursisten voorafgaand aan de raadsvergadering 
kunnen speeddaten met raadsleden.

Enthousiaste groep
Otwin van Dijk – die als burgemeester een groot deel 
van de cursusleiding op zich neemt – is ontzettend 
enthousiast: “Wat is dit leuk om te doen: vertellen 
over de lokale politiek aan een enthousiaste en 
gemotiveerde groep deelnemers. We waren positief 
verrast over hoeveel animo er voor deze cursus 

onder onze inwoners is. De 25 beschikbare plekken 
zaten zo vol. Helaas konden we in verband met de 
coronamaatregelen pas laat in deze raadsperiode van 
start. Maar met de gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar maart op komst, hopen we natuurlijk dat 
ook deze cursus weer nieuw politiek talent oplevert.”

Opstap naar de gemeentepolitiek
Dat de cursus een mooie opstap kan zijn naar een 
carrière in de gemeentepolitiek bewijzen onder 
andere oud-cursisten Lotte Pragt, Ruben Driever, 
Ester Vosseberg, Stephen Gijsbers, Lucy Hugen, Jan 
Hendriksen en Janine Kock. Na het volgen van de cursus 
in 2017 raakten zij allen in gesprek met een lokale 
politieke partij, wat na de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 resulteerde in een functie als raadslid, fractie- 
assistent of zelfs wethouder! 

Aan de slag als fractieassistent
Of de huidige cursusreeks ook weer nieuw politiek 
talent oplevert is nog even de vraag. Het is namelijk 
aan de cursisten zelf of zij na het volgen van de cursus 
daadwerkelijk de stap richting de politieke arena willen 
zetten. Een aantal van hen heeft die keuze al gemaakt 
en zijn al in contact gekomen met een politieke partij. 
En dan kan het snel gaan: tijdens de aankomende 
raadsvergadering van donderdag 30 september 
wordt een aantal cursisten al door een raadsfractie 
voorgedragen om als fractieassistent aan de slag te 
gaan.   

Ook meer weten hoe je politiek actief kunt worden?
Neem dan contact op met de griffie van de 
gemeenteraad. Zij vertellen je graag meer over de 
lokale politiek of hoe je zelf invloed kunt uitoefenen. 
Direct contact opnemen met één van onze 7 
raadsfracties kan natuurlijk ook. Alle contactgegevens 
vindt u op de website van de gemeenteraad  
https://raad.oude-ijsselstreek.nl 

Cursist Ali Karabulut deelt zijn motivatie om mee te doen aan de cursus Politiek Actief met zijn mede-cursisten

Contactgegevens 
Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel
 
Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

E-mail: griffie@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292



https://raad.oude-ijsselstreek.nl
http://raad.oude-ijsselstreek.nl
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Suzan Tuit
Fractievoorzitter PRO!

“Vitale en gelukkige 
inwoners”

 Hier sta ik voor
“ Een groene omgeving met een rijk verenigingsleven. 
Zelf ben ik al van jongs af aan actief in het 
verenigingsleven. Eerst als sporter, nu als bestuurslid 
en gym en turntrainster. Of het nu om culturele of 
sportieve activiteiten gaat, het is belangrijk voor de 
leefbaarheid in onze kernen. Zeker voor onze kleine 
kernen. Ik vind dat er genoeg mogelijkheden moeten 
zijn om te kunnen bewegen. In het groen, maar ook 
in de diverse binnen en buiten accommodaties. De 
dorpen moeten leefbaar blijven. En daar moeten we 
in blijven investeren en vernieuwen. Zo zorgen we 
voor vitale en gelukkige inwoners.“

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

“ In Geouwehoer kan  
niemand wonen…..”

Aan deze markante uitspraak van oud-politicus 
Jan Schaefer heeft onze PvdA-fractie gedacht 
toen ze een brief schreef aan alle politieke partijen 
in onze gemeente met de oproep om gezamenlijk 
afspraken te maken over hoe we op korte termijn de 
woningbouw in onze gemeente kunnen aanjagen. 

De markt geeft onvoldoende antwoord. De gemeente 
is verantwoordelijk voor goed volkshuisvestingsbeleid 
en moet nu zelf initiatief nemen. Alle politieke partijen 
hebben positief gereageerd op onze brandbrief. 
Aandacht voor betaalbare starterswoningen en 
betaalbare huurwoningen. Sociale woningbouw, 
nieuwe woonvormen voor ouderen, creatieve 
oplossingen voor leegstaande (winkel)panden, tiny 
houses en andere vernieuwende vormen van wonen. 

Durven dromen, lef hebben; de gronden die in 
eigendom zijn bij de gemeente daar kun je morgen 
aan de slag en kan de prijs laag gehouden kan 
worden. Extra dynamiek in de woningmarkt willen 
we. Daar horen vanzelfsprekend afspraken bij over 
duurzaamheid, groen en water, over passend in het 
landschap.

Met de positieve insteek van alle politieke partijen 
kunnen we nu meters maken. En inderdaad, niet te 
lang praten, want daar kun je niet in wonen.

Willie Oort
Fractie assistent 
PvdA

“ Dé fractieassistent  
bestaat niet”

Alle politieke raadsfracties in de gemeenteraad 
kunnen fractieassistenten aanstellen. Zij 
ondersteunen de raadsleden bij hun taken en nemen 
deel aan commissievergaderingen en bijeenkomsten 
van de gemeenteraad. 

De redenen waarom iemand fractieassistent wil 
worden zijn divers. Maar over het algemeen hebben 
zij hebben allemaal 1 ding gemeen: interesse 
in de politiek! Daarnaast hebben de meeste 
fractieassistenten een duidelijke mening over hoe de 
samenleving leefbaar gehouden kan worden. 

Een fractieassistent kan bij een fractie proeven hoe 
het er in de gemeentepolitiek aan toegaat. Hij/zij 
draait actief mee in de fractie. Het gaat erom dat de 
fractieassisent zich volledig kan ontplooien en kennis 
kan ophalen bij de fractie zodat in de toekomst hij/zij 
indien gewenst -gemeenteraadslid kan worden.

Fractieassistenten die geen gemeenteraadslid willen 
worden blijven van enorme waarde voor de fractie. 
Immers met elkaar staan we voor onze inwoners en 
zijn de oren en de ogen van de samenleving. De fractie 
CDA vindt het een eer als een fractieassisent zich bij 
ons aanmeldt. Politiek is een fijn “vak” en wij vinden 
het leuk om dit ook aan anderen door te geven.

Jeanette Elstak
Fractievoorzitter 
CDA

“Een plek voor verbinding”

Voedselbossen. Je hoort er steeds vaker over en ze 
duiken overal op. Wat zijn het nou eigenlijk en wat 
voor mogelijkheden bieden ze?

Een voedselbos is een door mensen ontworpen eco-
bossysteem met eetbare planten, zoals notenbomen, 
fruitbomen en kruiden. Een voedselbos is onderhouds- 
en inputarm; niet wieden, geen pesticiden. Tegelijk 
is het rijk aan diversiteit, qua planten, maar ook qua 
dieren die zich er prettig voelen.

De gemeente vergroenen
Er is veel vraag vanuit inwoners naar grond voor deze 
nieuwe trend. Mensen staan te popelen met ideeën 
om onze gemeente op deze manier te vergroenen. 
Voedselbossen bieden naast voedsel ook een plek om 
samen te komen, te leren, te experimenteren. Het kan 
een plek zijn voor verbinding, zowel met voedsel als 
met elkaar.

Ik wil mij er bij PRO! voor inzetten om ruimte te bieden 
aan dit soort initiatieven, die onze gemeente mooier, 
duurzamer en leuker maken!

Esther Verberne
Fractieassistent 
PRO!

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, VVD en ADA aan het woord.
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College brengt bezoek aan Iselinge Hogeschool 
Afgelopen dinsdag heeft het college Iselinge 
Hogeschool in Doetinchem coronaproof bezocht. 
De bedoeling was om dat vorig jaar al te doen, maar 
door de coronamaatregelen werd dat omgetoverd tot 
een digitaal bezoek. Nu volgde het live bezoek. 

Iselinge Hogeschool is de enige hbo-instelling 
gevestigd in de Achterhoek. Daarnaast zijn er veel 
ontwikkelingen om hbo-studies aan de regio te 
koppelen, denk aan het onlangs geopende Grensland 
College in Winterswijk en de activiteiten die de HAN 
en Saxion in de Achterhoek ontplooien op bijvoor-
beeld het DRU Industriepark of de Wageningen 
Universiteit bij De Marke in Hengelo Gld. 

Iselinge is een kennisinstelling waar de bachelor 
‘opleiding tot leraar basisonderwijs’ aangeboden 
wordt. En dat met veel succes: eind 2020 werd ze 
voor de 5de keer op rij uitgeroepen tot beste pabo 
van Midden- en Oost-Nederland en voor de 4de 
keer op rij Topopleiding. Op dit moment studeren 
er ruim 500 studenten. Sinds 2018 biedt Iselinge 
Hogeschool ook een tweejarige hbo-opleiding, een 

associate degree, aan voor mensen die zich willen 
om- of opscholen naar een functie als Pedagogisch 
Educatief Professional in het onderwijs, de kinder-
opvang of jeugdzorg. Ongeveer 80 studenten volgen 
deze deeltijdopleiding. 

Iselinge Hogeschool werkt samen met onderwijspart-
ners uit de Achterhoek, de meesten gericht op basis-
onderwijs. In totaal gaat het dan om ongeveer 105 
scholen. Voor Oude IJsselstreek zijn dat bijvoorbeeld 
Accent en Essentius waaronder scholen als De 
Klimpaal in Etten, De Mariaschool en De Oersprong 
in Ulft en De Meeander in Varsseveld. Dat betekent 
dat nieuwe leerkrachten voor de basisscholen in de 
gemeente bij Iselinge Hogeschool worden opgeleid. 

Samenwerking met basisscholen is voor Iselinge 
Hogeschool erg belangrijk. Directeur-bestuurder 
Anne-Marie Haanstra hierover: “Door goede onder-
wijsprofessionals samen op te leiden zorgen we voor 
toekomstbestendig onderwijs in onze regio. Ook 
dragen we bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid 
van de Achterhoek”.

Wethouder Marieke Overduin sloot het bezoek als 
volgt af: “We zien landelijk en lokaal dat het onderwijs 
verandert: er worden andere vaardigheden van 
docenten gevraagd, het onderwijs digitaliseert heel 
snel en we zien de ontwikkeling naar een Integraal 
Kindcentrum (IKC) in onze gemeente. Dit bezoek 
laat zien hoe Iselinge Hogeschool bijdraagt aan het 
onderwijs in de regio, nu en in de toekomst. En dan 
ook nog eens aan veel basisscholen in Oude IJssel-
streek. Ontzettend mooi!” 

Openbare bekendmakingen
Beschikking 
Omgevingsvergunning 
Eksterstraat 111, Ulft 
Eksterstraat 111, Ulft
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 het afwijken van de bestem-
mingsplanregels teneinde in de bestemming “Gemengd” 
de bouw van een gezondheidscentrum mogelijk te 
maken. De omgevingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000077-VA01. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2021-0487.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende omgevingsvergun-
ning wordt t.o.v. de ontwerpbeschikking niet gewijzigd 
en ter inzage gelegd vanaf 30 september 2021 tot en 
met 11 november 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-ijssel-
streek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische 
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 omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens 

de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door: 
-   belanghebbenden, dan wel 
-  indieners van een zienswijze of 
-  personen die aannemelijk kunnen maken rede-

lijkerwijs 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 beroepschrift 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.

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Lankhorsterweg 7, 7A en 9, 
Heelweg  
Lankhorsterweg 7, 7A en 9, 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 twee starterswoningen en één levensloopbe-
stendige woning (incl. bijbehorende bijgebouwen) 
aan de Lankhorsterweg 7, 7A en 9 in Heelweg. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identifi-
catienummer: NL.IMRO.1509.OV000081-ON01. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-
1095.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 30 september tot en met 10 
november 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de omgevingsvergunning 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 elektronische 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 omgevingsvergunning 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 
De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

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

Zitting Rayonarchitect  
Op dinsdag 05-10-2021 worden de vooraf aange-
leverde bouwplannen door de Rayonarchitect 
(namens de Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf donderdag 30-09-2021 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf aangele-
verde bouwplannen worden behandeld.  

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen

ETTEN
•  Dorpsstraat 1A, verbouw kantoor tot woonruimte, 

vergunning verzonden 17-09-2021, procedure 3A
•  Dorpsstraat, organiseren van de kermis op 25 

t/m 28 september 2021, vergunning verzonden 
19-09-2021, procedure 3b

•  Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 alcoholwet i.v.m. 
bovenstaand evenement, ontheffing verzonden 
19-09-2021, procedure 3a

•  Dorpsstraat en Oldenhove, Tijdelijke verkeersmaat-
regelen i.v.m. bovenstaand evenement, ontheffing 
verzonden 19-09-2021, procedure 3a 

•  Molenstraat 27, ontheffing artikel 35 Alcoholwet 
i.v.m. tuinfeest op 25 september 2021, ontheffing 
verzonden 17-09-2021, procedure 3a

GENDRINGEN
•  Industrieweg 25, wijzigen zichtgevels, vergunning 

verzonden 17-09-2021, procedure 3A
•  Kerkplein 1, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen 

17-09-2021, procedure 1

SINDEREN
•  Wissinklaan 7, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 16-09-2021, procedure 1

ULFT
•  de Hogenkamp  26-28, aanleggen fundering, 

plaatsen portaalkraan en kantoorunit, verdagen 
beslistermijn met zes weken, procedure 3A        

•  Industrieweg 4, handelen in strijd met regels 
R.O.: medegebruik sportaccommodatie voor 
na-schoolse opvang, vergunning verzonden 
22-09-2021, procedure 3A

•  Middelgraaf 40b, exploitatievergunning horecabedrijf, 
vergunning verzonden 17-09-2021, procedure 3B

•  Vechtstraat 40, plaatsen dakkapel, aanvraag 
ontvangen 22-09-2021, procedure 1

VARSSELDER
•  Vicarisweg 35, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: verbouwen boerderij, 
verdagen beslistermijn met zes weken, procedure 3A        

VARSSEVELD
•  Burgemeester Fabiusstraat 11, aanleg gesloten 

bodemenergiesysteem, acceptatie verzonden 
22-09-2021, procedure 1

•  Veenweg 14, verwijderen asbest golfplaten met 
nokstukken, acceptatie verzonden 16-09-2021, 
procedure 1.

VOORST
•  Breedenbroekseweg 3, kappen 2 cederbomen en 

circa 12 dennen-coniferen, aanvraag ontvangen 
19-09-2021, procedure 1

WESTENDORP
•  Buulsdijk 4B, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 17-09-2021, procedure 1
•  Doetinchemseweg 131A, bouw tuinberging/

overdekt terras, aanvraag ontvangen 20-09-2021, 
procedure 1

•  Kersendijk ong., nieuwbouw woning, aanvraag 
ontvangen 20-09-2021, procedure 1

•  Perebolterweg 11, brandveilig gebruik accommoda-
ties, vergunning verzonden 17-09-2021, procedure 
3A

Papieren Corona 
toegangsbewijs
Sinds 25 september is het coronatoegangsbewijs 
op meerdere locaties verplicht voor iedereen vanaf 
13 jaar. Het regelen van een coronatoegangsbewijs 
is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heeft 
u geen mobiele telefoon of computer? Vraag hulp 
bij familie, vrienden of een buur. Ook hebben veel 
bibliotheken het informatiepunt Digitale Overheid. 
Zij kunnen u helpen met de CoronaCheckApp of het 
printen van een coronabewijs. 
Is dit niet mogelijk? En bent u door de GGD geprikt, 
of heeft u uw gegevens gedeeld met RIVM? Dan 
kunt u bellen met 0800 – 1421. Met uw Burgers-
ervicenummer en postcode kunt u een papieren 
coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt per post 
opgestuurd. Dit duurt circa 5 dagen. Heeft u uw 
gegevens niet gedeeld met RIVM of bent u niet door 
de GGD geprikt, dan kunt u contact opnemen met uw 
zorgverlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een 
papieren bewijs voor u uitprinten. 

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

