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Aan de slag met de Visie op 
Landschap, natuur en groene kernen
De gemeente geeft inwoners in 
het buitengebied subsidie voor het 
stimuleren van biodiversiteit en de 
aanleg van specifieke landschap-
selementen. Dit is een onderdeel van 
de Uitvoeringsregels die voortkomen 
uit de Visie op landschap, natuur en 
groene kernen. Bij de uitvoering van 
de visie hebben we u als inwoners 
hard nodig en subsidie is een van de 
middelen die we hiervoor inzetten. 

Wethouder Ria Ankersmit: “Een visie is 
belangrijk, maar het effect zit natuurlijk 
in de uitvoering. We zijn een gemeente 
die aanpakt en hebben daarom de visie 
gelijk omgezet in een aantal acties. Daarbij 
zijn we ook afhankelijk van inwoners met 
grond. Hoewel veel inwoners graag iets 
doen aan het verbeteren van de biodiver-
siteit en willen investeren in de natuur, kan 

een subsidie soms net dat zetje geven 
om ook tot actie te komen. Dat is wat we 
graag willen.”

Financiële ondersteuning inwoners
Dit voorjaar werd de ‘Visie op landschap, 
natuur en groene kernen’ vastgesteld 
door de gemeenteraad. Daarna zijn we 
gelijk gestart met een uitvoeringsplan. 
Onderdeel hiervan zijn de ‘Uitvoeringsre-
gels subsidie Landschap en Biodiversiteit’. 
Het doel hiervan is om inwoners financieel 
te ondersteunen bij hun eigen plannen 
voor de aanleg van groen en landschap. 
Daarom hebben we hiervoor subsidie 
aangevraagd bij de provincie Gelderland 
en ook toegekend gekregen. 

Deze subsidie gebruiken we onder meer 
voor: 
• Het opstellen van een biodiversiteits-

plan. Dit plan gaan we nog dit jaar 

voorleggen aan de raad.
• Een project waarbij alle basisscholen 

(groep 3 tot en met 8) in de schooljaren 
2021-2022 en 2022-2023 mogen 
deelnemen aan een Natuur-, milieu 
Educatie-activiteit. 

• Het oprichten, opleiden en begeleiden 
van een vrijwillige hoogstamfruitboom-
brigade. 

• Het project ‘Dorpen in Groen’ dat 
we oppakken in samenwerking met 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
en de dorpsbelangenorganisaties Bree-
denbroek-Voorst, Megchelen en Vars-
selder-Veldhunten. 

• Het beschikbaar stellen van subsidie 
voor alle inwoners voor de aanleg van 
nieuwe groene landschapselementen. 

Meer informatie vindt u op  
www.oude-ijsselstreek.nl/ 
subsidielandschap  

Onderdeel van de Visie op 
Landschap, natuur en groene 

kernen zijn de ‘Uitvoeringsregels 
subsidie Landschap en Biodi-

versiteit’. Het doel hiervan is om 
inwoners financieel te ondersteunen 

bij hun eigen plannen voor de 
aanleg van groen en landschap. ▶

Brandpreventieweken ‘Rookmelders redden levens’
Op 1 oktober zijn de brandpreventie-
weken gestart. Het thema van dit jaar 
is rookmelders redden levens. 

Overdag kun je rook van een brand 
ruiken, maar ’s nachts als je slaapt niet. 
In je slaap ruik je namelijk niets en word 
je niet wakker van de rook, zoals veel 
mensen denken. Binnen drie minuten kan 
een kleine brand zich verspreid hebben 
in jouw hele huis en kun je geen kant 
meer op. Waar je wél wakker van wordt, 
is het geluid van een rookmelder. Het is 
daarom erg belangrijk dat je minimaal 1 
rookmelder op elke verdieping in je huis 
hebt. 

Rookmelders verplicht in alle woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht 
om in je woning op elke etage met een 
verblijfsruimte een rookmelder te hebben. 
Op de website www.rookmelders.nl vind je 
een handige online tool die een persoonlijk 
advies geeft hoeveel rookmelders je 

nodig hebt om aan de rookmelderplicht 
te voldoen. Ook vind je er advies waaraan 
je een goede rookmelder herkent, waar je 
ze moet plaatsen en hoe te onderhouden. 
En tips om brand te voorkomen, hoe 
oplaadbare apparaten veilig op te laden en 
hoe je bij brand veilig buiten komt.  

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.
Overig
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 via de website of 
telefonisch een afspraak maken. 

Het ophalen van uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs en
gehandicaptenparkeerkaart kan
ma van 8.30 tot 20.00 uur en
di t/m do 8.30 tot 17.00 uur
en vr. van 8.30 – 12.30 uur.
U hoeft geen afspraak te maken.

Maandagavond alleen voor
bepaalde Burgerzakenproducten
van 17.30 – 20.00 uur geopend.
Een afspraak voorkomt wachten!

Meldingenpunt
Zwerfvuil, niet geleegde 
containers, een losse stoeptegel, 
rioolklachten of ongediertelast: 
meld ze bij degemeente via het 
meldingenpunt op  
www.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.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/subsidielandschap
http://www.oude-ijsselstreek.nl/subsidielandschap
http://www.rookmelders.nl
http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Bouw Windpark Den Tol vordert  

Een groep van acht initiatiefnemers vanuit zes agrarische families uit de 
omgeving van Netterden zijn in 2001 begonnen met het realiseren van 
Windpark Den Tol. Nu, twintig jaar later, is de eerste schop de grond in 
gegaan. Het was een lange weg die de initiatiefnemers hebben afgelegd 
om te komen waar ze nu staan. Wat in 1998 als een idee begon, nadert 
nu zijn voltooiing. 

Tijdens de open dag op 1 oktober 
was er voor genodigden gelegenheid 
om het bouwproces van dichtbij te 
bekijken. Janine Kock en veel van haar 
voorgangers (oud-wethouders) zijn de 
afgelopen 20 jaar betrokken geweest 
bij de bij de realisatie van Windpark 
Den Tol.
De initiatiefnemers uit het buitenge-
bied van Netterden hebben samen met 
Windunie Development het project 
doorontwikkeld. In het voorjaar van 
2021 werden de voorbereidingen 
gestart tot de bouw van negen wind-
turbines. Nordex is de gecontracteerde 

leverancier van deze N117 turbines. De 
machines hebben een as-hoogte van 
124,5 meter en een tiphoogte van 183 
meter. Ze leveren jaarlijks ruim 80.000 
MWh aan stroom, dat is goed voor 
meer dan 25.000 huishoudens.
Wethouder Janine Kock: “Windpark 
Den Tol levert een belangrijke bijdrage 
aan de opwek van duurzame energie 
in de gemeente Oude IJsselstreek. Een 
overgang naar een duurzame energie-
voorziening is belangrijk om klimaat-
verandering tegen te gaan. Hiermee 
zetten we een grote stap op weg naar 
een energieneutrale Oude IJsselstreek.”

V.l.n.r. Wethouder Janine Kock, Wybe Rijnsaardt (oud-wethouder), Frank Simmes (directeur Windpark 
Den Tol), Henk Hengeveld en John Haverdil (beiden oud-wethouder).

Wegwerkzaamheden fietspad 
Landstraat in Heelweg
In de week van 11 oktober gaat de gemeente van start met de voorberei-
dende werkzaamheden aan het fietspad aan de Landstraat in Heelweg.

De werkzaamheden betreffen het 
gedeelte langs de zandweg (achter 
de Radstake). De huidige in asfaltver-
harding is in slechte staat en wordt 
vervangen door een halfverharding 
van Achterhoeks Padvast. De halfver-
harding zelf wordt in de week van 25 
oktober aangebracht. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door TWW 
uit Oldenzaal. 

Bereikbaarheid
De Landstraat (de zandweg tussen de 
kruising Hiddinkdijk/Lindeboomweg 
en de Radstake) wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. De omleidings-
route staat met bebording aangegeven 
en aanwonenden en percelen blijven 
gewoon bereikbaar. Ook voor de 

bereikbaarheid van de Radstake heeft 
dit geen consequenties. 

Voor vragen of meer informatie kunt u 
bellen met projectleider Dennis Schil-
derinck: (0315) 292 292.

De startende 
ondernemer
Laatst was een delegatie van de 
gemeenteraad op werkbezoek bij 
SHII in Ulft. Ik hoor u al denken: 
waar heeft die Hiddinga het 
over? SHII staat voor Smart Hub 
Incubator Industry. Engelstalig 
omdat dat beter aansluit bij de 
leefwereld van de jongeren die 
we willen aanspreken met dit 
concept. Een broedplaats om jonge 
startende ondernemers verder te 
helpen met hun plannen. Plannen 
die aansluiten bij onze slimme 
maakindustrie.

-  Zodat ze door kunnen groeien en 
een nieuwe onderneming kunnen 
starten;

-  Zodat ze hun nieuwe producten 
verder kunnen ontwikkelen en 
daarmee de innovatie in de 
slimme maakindustrie verder 
helpen;

-  Zodat ze nieuwe banen scheppen, 
waar onze inwoners een goede 
boterham kunnen verdienen;

-  Zodat ze kunnen bijdragen aan 
het welzijn van onze inwoners.

En in die laatste zin zit natuurlijk het 
diepere politieke belang. Vandaar 
ook de interesse van onze gemeen-
teraad voor SHII. 
SHII is een netwerk van slimme 
maakbedrijven die hun kennis en 
kunde ter beschikking van deze 
starters stellen. Het is een win-win-
situatie: de bestaande bedrijven 
komen in contact met nieuwe 
slimmeriken en de slimmeriken 
krijgen de beschikking over kennis, 
ervaring en productiemiddelen waar 
ze nog niet over beschikken.

Het netwerk breidt zich steeds 
verder uit. Via SmartHub 
Achterhoek komen bedrijven in 
aanraking met SHII. SmartHub 

Achterhoek? Ik hoor u alweer 
denken. SmartHub Achterhoek is 
een platform waarop honderden 
Achterhoekse bedrijven zijn 
aangesloten en waarop studenten 
een stage- of afstudeerplek of 
zelfs een baan kunnen zoeken. De 
Regio Achterhoek heeft zichzelf tot 
doel gesteld om dé afstudeer- en 
stageregio van het land te worden. 
Om dat te bereiken is SmartHub 
Achterhoek opgericht.
Onze raadsleden kregen een 
bevlogen presentatie te zien tijdens 
het bezoek aan SHII. Er werden, 
zoals het hoort, ook kritische 
vragen gesteld. Terecht natuurlijk, 
want er gaat ook overheidsgeld 
naar dit concept.

Er zijn inmiddels tientallen starters 
verder geholpen. Er zijn ook starters 
die al richting de productiefase 
opschuiven. En dan wordt het 
spannend. Kunnen ze de finan-
ciering krijgen om de volgende 
stap te maken? Immers er moeten 
grondstoffen en productiemiddelen 
aangeschaft worden. 
Ook daarin kan de gemeente de 
helpende hand bieden. Samen 
met onder andere de ondernemers 
achter SHII denken we na over 
een fonds waaruit financiële 
middelen ter beschikking gesteld 
worden. Vanaf volgend jaar zou dit 
fonds gekoppeld kunnen worden 
aan SHII. Als dit lukt dan is SHII 
de volwaardige toegangspoort 
tot succes voor onze startende 
ondernemers; creëren we werkgele-
genheid en innovatie. 
En dat alles ten behoeve van het 
welzijn van u, onze inwoners!

▲ Wethouder Hiddinga

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

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


Halve bank? 
Helemaal goed!

Scan de 
QR-code en 
maak een 
afspraak!

Grof huishoudelijk afval in huis? Kringloop Aktief 
haalt het gratis bij u op! Het gaat hierbij om 
spullen die nog hergebruikt kunnen worden maar 
ook om huisraad dat stuk is.

Scan de QR-code hieronder of bel Kringloop 
Aktief: (0900) 8313. Kringloop Aktief maakt een 
afspraak wanneer de spullen bij u aan huis worden 
opgehaald. U kunt het afhalen ook zelf inplannen 
via www.aktiefonline.nl.

U kunt de spullen ook zelf brengen naar Kringloop 
Aktief, Gildestraat 43 in Doetinchem op maandag 
t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 – 17.00 uur.  Voor het brengen van 
spullen kunt u niet terecht bij Kringloop Aktief in 
Gendringen. 

Schroom niet, 
scheiden scheelt!

#scheidenscheelt

Halve bank? Halve bank? 
Helemaal goed!
Halve bank? Halve bank? 
Helemaal goed!
Halve bank? Halve bank? 
Helemaal goed!

afspraak!
Als gemeente vinden we 
het belangrijk dat zoveel 
mogelijk spullen worden 
hergebruikt. Door alles van 
de afvalberg te redden wat 
nog voor een tweede leven 
in aanmerking komt, wordt 
het milieu gespaard.

Als gemeente vinden we 



IS JOUW TUIN 
AL KLAAR VOOR 

DE WINTER?!

Het was een zomer met extreem weer. Extreme weersomstandigheden zullen in de toekomst vaker 
voorkomen. Dat vraagt om een tuin die hierop voorbereid is. Die je schaduw geeft en die het water 

opvangt het hele jaar door. Wil je jouw tuin hierop voorbereiden? Dan is dit hét moment om dat te doen.

Meer weten: www.weetvanwater.nl

Hoe extreem kan het worden? 
Het klimaat verandert wereldwijd en dus óók in jouw omgeving. Wat gaat er dan veranderen? Het 
wordt natter, heter én droger! Gemeente en waterschap hebben samen een Klimaatatlas opgesteld. 
De atlas maakt duidelijk op welke klimaateffecten we ons moeten voorbereiden, in extreme situaties. 
Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in jouw buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het 
risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke 
straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen 
extra heet aanvoelt. Ook benieuwd hoe extreem het in jouw gemeente kan worden? Kijk dan op 
www.weetvanwater.nl/klimaatatlas hoe het er voor staat en wat je zélf kunt doen!

Herfsttips voor een watervriendelijke en aangename tuin

Het Vergeten Plantseizoen 2021 
De hele maand oktober staan we stil bij Het 
Vergeten Plantseizoen 2021. Wist je dat het najaar 
het ideale moment is om te planten? Door te 
planten in de herfst, kun je in het vroege voorjaar 
genieten van een groene en bloeiende tuin. Heb je geen tuin? Adopteer 
een boomspiegel of vergroen je balkon. Doe jij mee?

Water de grond in
Voorkom wateroverlast en haal eens wat tegels uit je tuin. Of gebruik 
tegels die water doorlaten. Het is belangrijk dat het regenwater de grond 
in kan en niet de straat op stroomt waar het voor overlast zorgt. 

Koppel jij al af?
Probeer je regenwater op 
te vangen. Dat kan door je 
regenwater af te koppelen 
van het riool en in de tuin 
op te vangen. En door een 
regenton of regenschutting 
te plaatsen. Ook leuk: maak 
hoogteverschillen. Hier kun je 
water tijdelijk opslaan en het 
ziet er ook nog eens heel leuk 
uit!  

Help de dieren overwinteren
Door alle verdroogde takken, blaadjes en uitgebloeide bloemen weg te 
halen, maak je je tuin veel te netjes en daarmee niet geschikt voor de 
winter. Want wist je dat er heel veel dieren in je tuin overleven? En die 
zoeken beschutting. Hoe meer takjes en blaadjes, hoe beter dus! 

Zorg nú voor schaduw in de zomer
Wil jij een koele tuin in de zomer? Plant dan nu een boom. Veel planten 
en bomen in de tuin zorgen voor meer schaduw en minder hitte. Dit kan 
zomaar een paar graden schelen. En als je eetbare planten, bijvoorbeeld 
druiven, plant trek je ook vogels, insecten en zoogdieren aan. Dat is niet 
alleen leuk om naar te kijken, maar ook goed voor de natuur!

Plant meer groen in je tuin

Maak jouw tuin geschikt voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Hoe? 
Zorg voor veel variatie in beplanting en gebruik planten die het hele jaar 
bloeien of groen blijven. Weet je welke planten heel geschikt zijn én er 
ook nog eens prachtig uitzien? IJzerhard bijvoorbeeld, of ooievaarsbek, 
anemonen en grassen. De hovenier bij jou in de buurt heeft vast nog 
meer goeie tips voor je! 

Heb je tips of leuke voorbeelden? 
Deel ze om anderen te inspireren met #weetvanwater

Oude IJsselstreek  Weet van Water is een samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel.
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Raadsbijeenkomsten 
oktober 2021
De raadscommissies vinden plaats op het DRU Industriepark aan de Hutteweg 
24 in Ulft. De vergaderingen zijn openbaar en er zijn publieke tribunes aanwezig. 
U kunt de vergaderingen ook online volgen via de livestream zoals onderstaand 
omschreven.

Raadscommissie MO 7 oktober 2021, 
20:00 uur
Onderwerpen:
- Visievorming/takendiscussie van de 

GGD Noord- en Oost-Gelderland
- Startnotitie Cultuurnota 2021-2032
- Herijking verordening Sociaal Domein 

thema 2 inwonersparticipatie Partici-
patiewet

- Herijking verordening Sociaal Domein 
thema 3 Inkomensbegeleiding

Raadsinformatiebijeenkomst AFE / FL 
/ MO 11 oktober 2021, 19:00 uur
Onderwerp:
- Bespreken denkrichtingen participa-

tiebeleid

Gecombineerde raadscommissie AFE 
/ FL / MO 11 oktober 2021, 20:00 uur
Onderwerp FL / MO:
- Visie Wonen en Zorg 55+
Onderwerpen AFE / FL:
- Presentatie over museum in de 

Wesenthorst door dhr. De Jong
- Mandaat voor een bedrag per 

boekjaar voor het doen van aankopen 
plangebied Varsseveld-West

Onderwerp FL:
- Startnotitie woningbouwlocatie Vars-

seveld-West

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via https://raad.oude-ijs-
selstreek.nl/. Daar zijn de verga-
deringen live te volgen. U kunt ook 
gebruik maken van de iPad-App ‘GO.
vergaderingen’.
Bij commissievergaderingen 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

Hulp bij aanvragen papieren 
coronatoegangsbewijs
Sinds 25 september is het corona-
toegangsbewijs op meerdere locaties 
verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. 
Het regelen van een coronatoegangs-
bewijs is echter niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. 

Hulp nodig? Ga naar de bibliotheek
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 het printen van een corona-
toegangsbewijs of het aanvragen 
van een papieren toegangsbewijs. 
Ook formulierenhulp (van Sociaal 
Werk Oude IJsselstreek) kan u helpen 
met het verkrijgen van een papieren 
toegangsbewijs. U kunt bellen met 
(0315) 745 783 voor een afspraak. 

Is dit niet mogelijk? Lees hieronder 
met wie u dan contact kunt opnemen. 

Bent u door de GGD geprikt, of heeft u 
uw gegevens gedeeld met RIVM? 
Dan kunt u bellen met (0800) 1421. 
Daar vraagt u een papieren corona-

bewijs aan. U heeft daarvoor het 
volgende nodig: 
- uw Burgerservicenummer 
- uw postcode (waarmee u staat inge-

schreven bij de gemeente). 

U krijgt het coronatoegangsbewijs dan 
per post opgestuurd. Houd er rekening 
mee dat dit ongeveer 5 dagen duurt. 
Ook kunt u terecht bij de bibliotheek. 
De medewerkers kunnen u helpen om 
op deze manier een coronabewijs aan 
te maken.

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. 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
Breedenbroek
• Terborgseweg 59A, verbouwen/uitbreiden woning, 

aanvraag ontvangen 27-09-2021, procedure 1

Etten
• Oude IJsselweg 13, sloop woning, acceptatie 

verzonden 24-09-2021, procedure 1
• Oude IJsselweg 13, bouw woning, vergunning 

verzonden 27-09-2021, procedure 3A

Gendringen
• Grotestraat 35, verbouw pand tot appartementen 

en kantoor, vergunning verzonden 27-09-2021, 
procedure 3A

Silvolde
• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 

organiseren van project Houtskool van 15 t/m 25 
oktober 2021, vergunning verzonden 28-09-2021, 
procedure 3B

• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 
ontheffing kamperen ten behoeve van bovenstaand 
evenement, ontheffing verzonden 28-09-2021, 
procedure 3A

• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 
ontheffing openbare vermakelijkheid ten behoeve 
van bovenstaand evenement ontheffing verzonden 
28-09-2021, procedure 3B

• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 
organiseren van Iron Smelting Days van 28 t/m 31 
oktober 2021, vergunning verzonden 28-09-2021, 
procedure 3B

• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 
ontheffing kamperen ten behoeve van bovenstaand 
evenement, ontheffing verzonden 28-09-2021, 
procedure 3A

• Ulftseweg, t.h.v. parkeerplaats DRU Industriepark 
ontheffing openbare vermakelijkheid ten behoeve 
van bovenstaand evenement, ontheffing verzonden 
28-09-2021, procedure 3B

Ulft
• Industrieweg 4, melding brandveilig gebruik, 

acceptatie verzonden 27-09-2021, procedure 1
• J F Kennedyplein 9, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en bouwen: moderni-
sering antenne-installatie, vergunning verzonden 
30-09-2021, procedure 3A

• Kerkstraat 30, verbouw winkelcentrum De Isselt, 
aanvraag ontvangen 23-09-2021, procedure 1

• Over de IJssel 7, bouw 4 cameramasten, aanvraag 
ontvangen 29-09-2021, procedure 1

Varsselder
• Holserweg 12, verplaatsen bestaande bedrijfswoning, 

vergunning verzonden 29-09-2021, procedure 3A

Varsseveld
• Markenweg 11, plaatsen gevelreclame, vergunning 

verzonden 01-10-2021, procedure 3A

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. 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl
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Beschikking 
Omgevingsvergunning 
Holserweg 12, Varsselder 
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 verplaatsen van een 
woning op het perceel Holserweg 12 in Varsselder. 
De omgevingsvergunning heeft het volgende identi-
ficatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000078-VA01. De 
aanvraag is geregistreerd onder W-2020-1116.

Inzage 
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 

ingediend. Het besluit wordt t.o.v. de ontwerpbe-
sluiten niet gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 
7 oktober 2021 tot en met 18 november 2021. 
Wanneer u het besluit 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 de locatie. 
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.

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.

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.

De gemeente op social media

http://balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl
http://balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl

