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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.

Keukentafelgesprek over 
toekomstgerichte erven
Agrarische ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen 
en ondernemers in het buitengebied van Oude IJsselstreek krijgen in de 
komende maanden een persoonlijke uitnodiging voor een gratis keukentafel-
gesprek. Veel eigenaren van erven hebben vragen op diverse gebieden, vaak 
in combinatie met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, 
kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van 
vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het 
erf.

Wethouder Ria Ankersmit: “We zien veel 
mooie voorbeelden van de ondernemende 
mentaliteit in onze gemeente, waarbij op 
creatieve manier wordt gekeken naar deze 
uitdagingen. Toch zijn er ook nog veel 
vragen. De gemeente biedt deze keuken-
tafelgesprekken aan, omdat we de kennis 
over mogelijkheden graag delen. We 
vinden het belangrijk om te luisteren naar 
de vragen en zoeken graag samen naar 
oplossingen.” 
De gesprekken worden gevoerd door onaf-
hankelijke adviseurs van WATEA (Werken 
aan toekomstgerichte erven Achterhoek). 

Vertrouwelijk	gesprek	met	een	
onafhankelijke	adviseur
Misschien denkt u ook wel eens na over 
hoe de toekomst van uw bedrijf of erf 
eruit ziet? En vraagt u zich bijvoorbeeld 
af wat slim is om te doen met die lege 
schuur? Of u het asbest op het dak nu 
wel of niet moet verwijderen? En hoe 
u de biodiversiteit rondom uw erf kunt 
vergroten? Of misschien spelen er dingen 
in uw persoonlijke (of gezins-)situatie 
die het juist lastig maken om stappen (of 
keuzes) richting de toekomst te zetten? 
In een gratis keukentafelgesprek kunt u al 
deze vragen stellen aan een onafhanke-

lijke erfadviseur. Bij de aanmelding via de 
website www.watea.nl/inschrijven voor 
het keukentafelgesprek kunt u zelf kiezen 
voor de erfadviseur, die in uw ogen het 
best past bij u en uw situatie. Mogelijk 
dat in dit eerste gesprek al uw vragen 
beantwoord worden. Het kan ook zijn dat 
u een meer gespecialiseerde adviseur 
nodig hebt om verder te komen met uw 
ideeën/plannen. Voor dit specialistisch 
gesprek bieden wij financiële ondersteu-
ning in de vorm van een adviesvoucher. De 
gesprekken zijn vertrouwelijk en worden 
niet met de gemeente of anderen gedeeld. 
Heeft u geen brief ontvangen maar bent u 
wel een agrarische ondernemer, eigenaar 
van voormalige agrarische gebouwen en/
of ondernemer in het buitengebied van 
gemeente Oude IJsselstreek? Dan kunt u 
uiteraard ook een afspraak maken.

Aanmelden: www.watea.nl/inschrijven; 
Meer informatie over WATEA:  
www.watea.nl 

Agrarische ondernemers, eigenaren 
van voormalige agrarische 

gebouwen en ondernemers in het 
buitengebied van Oude IJsselstreek 
krijgen in de komende maanden een 

persoonlijke uitnodiging voor een 
gratis keukentafelgesprek waarin 
ze antwoorden kunnen krijgen op 
diverse vragen over de toekomst 

van hun bedrijf of erf. ▶

Welkom op afspraak in het gemeentehuis
Wilt u uw rijbewijs aanvragen? Of verloopt uw paspoort of ID-kaart? Dit soort 
zaken regelt u bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. U bent 
hiervoor welkom op afspraak. Wij zijn open van maandag tot en met donderdag 
van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Wij zijn ook weer op 
maandagavond open van 17:30 tot 20:00 uur. 

Voor het ophalen van uw paspoort, iden-
titeitskaart, rijbewijs en gehandicapten-
parkeerkaart hoeft u geen afspraak te 
maken. 
Veel zaken kunt u ook online regelen via 
onze website. Bijvoorbeeld een verhuizing 
doorgeven of een uittreksel aanvragen. 
Ook een afspraak kunt u zelf inplannen 

op een tijdstip dat het u goed uitkomt. Dit 
doet u door te zoeken op ‘afspraak maken’ 
op www.oude-ijsselstreek.nl. 

Uiteraard geldt: heeft u klachten zoals 
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts? Kom dan niet naar het gemeente-
huis en blijf thuis.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.watea.nl/inschrijven
http://www.watea.nl/inschrijven
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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College bezoekt Ketelaar Sport

Vorige week bracht het college een bezoek aan Ketelaar Sport in Ulft. 
Ketelaar Sport is al ruim 50 jaar bekend in Ulft en omgeving vanwege 
allerlei sport- en fitnessprogramma’s. Al bij binnenkomst is de 
ontwikkeling van de sportschool te zien op de wanden: foto’s van alle 
belangrijke momenten uit de geschiedenis van de sportschool. Ooit 
begonnen op het Antoniushof met onder andere judo en via het Klooster 
naar de huidige locatie op De Blenk doorgegroeid.  

Inmiddels hebben meer dan 2.000 
mensen een lidmaatschap bij het 
familiebedrijf en zijn er ongeveer 40 
mensen werkzaam. Dat maakt het in 
zekere zin misschien wel één van de 
grootste sportverenigingen van Oude 
IJsselstreek. Er kan zelfstandig of in 
groepsverband getraind worden. Denk 
aan fitness, personal training, fysiothe-
rapie, E-Gym, cardio, yoga, judo, karate 
en allerlei andere vechtsporten. Met 
name het aanbod voor groepslessen is 
met ongeveer 100 erg groot en divers. 
Verder zijn er een fysiotherapeut en 
kinderopvangmogelijkheden aanwezig.  

De laatste jaren richt Ketelaar zich niet 
alleen op nieuwe toestellen en sport-
programma’s, maar ook op sporten 
voor allerlei doelgroepen, onder andere 
ouderen waar fitheid en conditie 

voorop staan. Die fitheid en aandacht 
voor preventie en een gezonde leefstijl 
is steeds belangrijker geworden. Dat 
bleek ook in coronatijd. Toen moesten 
de sportscholen dicht en mocht er 
binnen niet gesport worden. Dat had 
de nodige impact op het bedrijf, maar 
in goed overleg met de gemeente is 
toen tijdelijk op parkeerplaats De Blenk 
een buiten-locatie ingericht waar toch 
gesport kon worden. 

Wethouder Bert Kuster: “We zien 
dat gezondheid, goede voeding en 
preventie steeds belangrijker worden 
in de maatschappij. Nog los van het 
plezier en de sociale contacten die 
je uit sporten kunt halen. En hier bij 
Ketelaar Sport zie ik een enthousiaste 
en bevlogen groep mensen die zich 
daarvoor inzet.”

v.l.n.r.. het college, beleidsmedewerker Hans Boesveld (midden) en uiterst rechts Simon Frericks van 
Ketelaar Sport.

Foto van de Maand: 
‘Moederzwaan met kroost’
Naar aanleiding van onze oproep 
op Facebook om je mooiste foto 
met ons te delen binnen het thema 
‘Dieren in het wild’, hebben we een 
winnende foto uitgekozen. Deze is 
gemaakt door Nicole Peppelman. 
Haar foto is een maand lang onze 
omslagfoto op Facebook. 

Nicole over haar winnende foto: “Ik heb 
deze foto in juli van dit jaar gemaakt 
bij de Kieftenbrug in Heelweg. Op 
de Slingebeek zwom deze trotse 
moederzwaan met haar kroost. Het 
was zo’n mooi gezicht, dat moest ik 
gewoon vastleggen met mijn mobiele 
telefoon.”

Rookmelders 
redden levens!
Gelijk maar even een directe 
vraag: heeft u thuis rookmelders 
opgehangen? 
Ja? Heel goed! 
Nee? Dan wordt dat hoog tijd! 
Rookmelders redden namelijk 
levens. Het is ook de simpelste, 
beste en goedkoopste manier om 
te investeren in de brandveiligheid 
van je huis en de bescherming van 
je gezin. Deze week zijn het de 
brandpreventieweken. Bedoeld om 
mensen zélf bewust te maken van 
wat ze kunnen doen aan de brand-
veiligheid van hun woning. En dat is 
een heleboel. 

Samen met mijn vrouw Karin woon 
ik in een oude boerderij in het 
buitengebied. Ik realiseer me dat 
de brandweer er wel even over doet 
voordat die bij ons voor de deur 
staat, mocht er wat aan de hand zijn. 
Toen we het huis kochten, hingen er 
nog geen rookmelders. Een klusje 
dat nog op ons ‘to-do-lijstje’ stond. 
Tijdens de jaarlijkse brandpreventie-
weken ga ik altijd met de brandweer 
op pad en leg dan aan andere 
mensen uit hoe belangrijk het is om 
rookmelders op te hangen. “Zélf 
moet ik dat binnenkort ook nog even 
doen”, vertelde ik er eerlijkheids-
halve bij. En vervolgens vergat ik dat 
dan weer. Voor velen waarschijnlijk 
best herkenbaar, dat gevoel van ‘het 
komt nog wel een keer’. 

Na een heftige brand spreek ik 
soms met de bewoners van het 
huis. Om te vragen hoe het met ze 

gaat. Een paar jaar geleden sprak 
ik een echtpaar wiens woning was 
afgebrand. Emotioneel vertelden 
ze dat ze gelukkig rookmelders 
hadden opgehangen. Die melders 
hadden hen gewaarschuwd. 
Zonder hadden ze het mogelijk niet 
overleefd. Voor mij persoonlijk was 
dit het laatste zetje. Ik kocht meteen 
tien rookmelders en heb die thuis 
opgehangen. Ik kan u zeggen: het is 
niet alleen een stuk veiliger, het voelt 
ook zo.

Hang ze dus op die rookmelders in 
uw huis! Ze zijn relatief goedkoop en 
de beste investering die je kunt doen 
op het gebied van brandveiligheid. 
Bovendien is het vanaf 1 juli 2022 
ook wettelijk verplicht. Op elke etage 
met een verblijfsruimte in je woning 
moet je dan een rookmelder hebben. 
En je helpt er ook onze brandweer-
vrijwilligers mee. De mannen en 
vrouwen die dag en nacht klaar 
staan voor onze veiligheid. Met 
een rookmelder wordt een brand 
eerder opgemerkt en de kans dat 
je daardoor je huis veilig en op tijd 
kunt verlaten is een stuk groter. 

Rookmelders redden levens. Waar 
wacht je nog op?

Kijk voor meer informatie op  
www.rookmelders.nl en hou de 
berichten erover de komende weken 
in de gaten. 

▲ Burgemeester Van Dijk

De gemeente op social media

http://www.rookmelders.nl


Praat mee over
afvalinzameling!
De gemeente Oude IJsselstreek wil nieuw beleid 
vaststellen om voorbereid te zijn op een toekomst zonder 
afval. We moeten belangrijke keuzes maken over het 
inzamelen van afval, om zoveel mogelijk afval opnieuw te 
gebruiken als een grondstof voor nieuwe producten. 

Ons 
Pakhuus

3 november
19.30 uur

SILVOLDE

Het 
Borchuus

DRU 
Industriepark

27 oktober
19.30 uur

10 november
19.30 uur

#scheidenscheelt

...

Vaker of 
minder vaak 

ophalen?

Het Het Het 

VARSSEVELD

ULFT

We organiseren drie bewonersavonden 
om te horen wat u als inwoner belangrijk 
vindt. Op deze avonden kunt u ideeën 
en oplossingen aandragen voor het 
verbeteren van afvalscheiding. 

• Meer of minder containers bij huis? 
• Vaker of minder vaak ophalen? 
• Andere afvalvoorzieningen in huis? 
• Belonen voor meer recycling? 

Door deze en andere vragen te 
beantwoorden werken we samen aan het 
nieuwe plan. 

Meepraten?
Wilt u meepraten over afvalinzameling? 
Aanmelden voor één van deze avonden 
kan via: 
www.oude-ijsselstreek.nl/form/
aanmelden-avond-afvalbeleid
Voor de locaties zijn de geldende 
coronamaatregelen van toepassing. 

Bewonersonderzoek
Kunt u niet aanwezig zijn op deze 
avonden en wilt u toch graag 
meepraten? In november voeren 
we een bewonersonderzoek uit 
over afvalinzameling via het online 
inwonerpanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. 
Aanmelden voor het inwonerpanel kan via 
www.oudeijsselstreekspreekt.nl

Praotbus
Na afloop van het bewonersonderzoek 
gaan we met onze ‘Praotbus’ op pad in 
verschillende kernen in de gemeente. U 
heeft dan ook gelegenheid om met onze 
medewerkers in gesprek te gaan over het 
afvalbeleid. Wanneer de Praotbus waar is 
te vinden, leest u in het Gemeentenieuws 
of op onze social mediakanalen. 

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met team grondsto�en: 
(0315) 292 292 of 
grondsto�en@oude-ijsselstreek.nl

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

Vragen?

3 november
19.30 uur

afvalinzameling!

grondsto�en@oude-ijsselstreek.nl  

Meer of 
minder 

containers 
bij huis?

Belonen 
voor meer 
recycling?



  

Hallo Oude 
IJsselstreek,
Dit is grof 
huishoudelijk 
afval!
De volgende soorten afval vallen onder grof 
huishoudelijk afval. Denk goed na waar u uw 
afval laat. Heeft u nog grof huishoudelijk afval 
staan? Bel Kringloop Aktief om het gratis op te 
laten halen. Scheiden scheelt!

Vloer-
  bedekking

Servies

Meubels

#scheidenscheelt

Matrassen

Apparaten 
met een 
stekker

Zeil
Speelgoed

Bel vandaag
nog naar Kringloop 
Aktief:(0900) 8313 
of maak online een 
afspraak:
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Herinrichting Beggelderdijk 
bij Dinxperlo van start
De gemeente Aalten is afgelopen maandag gestart met de eerste 
werkzaamheden aan de Beggelderdijk. Deze weg wordt tussen de 
Bohnenweide en de Terborgseweg opnieuw ingericht. Hiervoor heeft de 
gemeente Aalten samen met de aanwonenden een ontwerp gemaakt. 

Vanaf maandag 11 oktober worden 
er voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd in de groenstrook bij 
de Bosmanslaan. De rijbaan hoeft 
hiervoor niet te worden afgesloten. 
Op maandag 25 oktober starten 
de werkzaamheden op en aan de 
rijbaan tussen de Bohnenweide en 
de Terborgseweg. De Beggelderdijk 
wordt dan volledig afgesloten tussen 
de N317 en de rotonde Terborgseweg. 
Voor doorgaand verkeer worden 
omleidingsroutes ingesteld. Voor 
de aanwonenden blijft de woning 
bereikbaar. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden zal het werk eind 
december gereed zijn.

Het verkeer wordt tijdens de afsluiting 
met behulp van borden zoveel mogelijk 
om de bebouwde kom van Breeden-
broek geleid. Toch valt enige overlast 
niet te voorkomen en zal er extra 

verkeer door Breedenbroek rijden. Het 
gaat onder meer om vrachtverkeer 
van en naar timmerfabriek Westerveld 
& Nederlof dat tijdelijk geen andere 
mogelijkheid heeft. We zijn inmiddels 
met de timmerfabriek, de school en de 
gemeente Aalten in gesprek om met 
name rond de school maatregelen 
te treffen voor een veilige verkeers-
situatie.   

Informatie
Wilt u meer informatie over de herin-
richting en de omleidingsroutes? 
Ga dan naar https://www.ntp.nl/
projecten/Beggelderdijk. Daar staat 
ook hoe u contact op kunt nemen met 
de aannemer NTP. Voor vragen over 
de situatie in onze eigen gemeente 
kunt u contact opnemen met Monique 
Ellermann van verkeer via telefoon-
nummer (0315) 292 292.

Winnaar Meest Toegankelijke 
Gemeente van Nederland bekend

De gemeente Stein is uitgeroepen tot de Meest Toegankelijke Gemeente 
van Nederland 2021. Oude IJsselstreek eindigde bij de beste vijf van alle 
Nederlandse gemeenten.

In verschillende rondes werden de 
genomineerde gemeenten beoordeeld 
door een publieks- en vakjury. Inclusie-
wethouder Janine Kock ziet de uitslag 
als een mooi compliment. “We staan 
in de top vijf omdat we als gemeente 
breed aandacht hebben voor toegan-
kelijkheid. We vinden het belangrijk 
dat iedereen in Nederland, met of 
zonder beperking, mee kan doen. 
Deze plek is vooral een opsteker voor 
de werkgroep Onbeperkt Meedoen. 
We hebben de laatste twee jaar echt 
enorm veel vooruitgang geboekt. Er 
zijn een heleboel (semi) openbare 
toiletten bijgekomen. Er is op verschil-
lende evenementen een prikkelarm 
uurtje georganiseerd. De website van 
de gemeente heeft het waarmerk 
drempelvrij gekregen. En nog veel meer. 
Super dat dat op deze manier beloond 

wordt. Dat geeft een boost om vooral 
verder te gaan met het nóg toeganke-
lijker maken van onze gemeente.”

Enorme	waardering
Roy Splithof is lid van de werkgroep 
en helpt als ervaringsdeskundige 
samen met collega Rudie anderen die 
het lastig vinden om met een rolstoel, 
driewieler of scootmobiel op pad te 
gaan. “De jury noemde onder andere 
dit project tijdens het voorstellen van 
de finalisten. Dat het gezien wordt, dat 
is voor mij de mooiste prijs.” 
Oude IJsselstreek blijft de komende 
jaren zeker nog werken aan toeganke-
lijkheid. “We zijn nog lang niet klaar, er 
is altijd wat te verbeteren”, zegt Roy. 
“Deze verkiezing maakt ons alleen 
maar nóg enthousiaster om hier verder 
mee aan de slag te gaan.”

de finalisten van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Houtskool maken op een ambachtelijk manier
Van 15 tot en met 25 oktober 
vindt het project ‘Houtskool 
maken’ plaats. In een grote houts-
koolmeiler en een aantal kleinere 
kuilmeilers wordt hout ambach-
telijk gestookt tot houtskool. 
Het evenement vindt plaats op 
het terrein aan de overzijde van 
de Oude IJssel achter het DRU 
Portiersgebouw in Ulft. 

Tot nu toe is het maken van houtskool 
een onderbelicht proces geweest, 

terwijl veel mensen in onze regio met 
deze ambachtelijk werkwijze hun geld 
verdiend hebben. De houtskool wordt 
vervolgens gebruikt voor het project 
ijzer maken in kleine schachtovens.
Verschillende teams uit Frankrijk en 
Nederland zullen de meilers bouwen 
en gedurende de week begeleiden. Op 
woensdagavond 20 oktober wordt een 
lezing over deze manier van houtskool 
maken georganiseerd in Innovatiecen-
trum CIVON in Ulft.

Het terrein is overdag vrij toegankelijk 
en bestempeld als doorstroomlocatie. 
U bent van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen.

De gemeente op social media

https://www.ntp.nl/projecten/Beggelderdijk
https://www.ntp.nl/projecten/Beggelderdijk
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Hoe schoon is Oude IJsselstreek? 
Vul de vragenlijst in over zwerfafval
De gemeente Oude IJsselstreek gaat 
voor een schone buitenruimte zonder 
zwerfafval. Zwerfafval is slecht voor 
het milieu en kan schadelijk zijn voor 
mens en dier. De gemeente werkt 
dagelijks aan een schone buiten-
ruimte, samen met u. Samen houden 
we namelijk de buitenruimte het beste 
schoon.

De gemeente is benieuwd naar uw 
beleving en ervaringen met schoon in 
Oude IJsselstreek. Net zoals vorig jaar 

kunt u hiervoor een 
vragenlijst invullen.  
In deze vragenlijst 
kunt u uw mening 
en ideeën over het 
zwerfafval in de 
gemeente en in uw 
buurt kwijt. Het invullen kost ongeveer 
10 minuten. Uw deelname en inbreng 
wordt zeer gewaardeerd.
Wij horen graag van u!
Scan de QR-code of ga naar www.
oude-ijsselstreek.nl/houhetschoon

Vaststelling bestemmingsplan 
‘Kom Breedenbroek, ’t Kuipje’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 30 september 2021 
het bestemmingsplan ‘Kom Bree-
denbroek, ’t Kuipje’ met identificatie-
nummer NL.IMRO.1509.BP000170-
VA01 heeft vastgesteld.

Inzage
De stukken liggen vanaf 14 oktober 
2021 tot en met 25 november 2021 
voor iedereen ter inzage. Wanneer 
u het bestemmingsplan 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. Het bestem-
mingsplan is in elektronische vorm te 
raadplegen en te verkrijgen via www.
ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt 
op de naam van het bestemmings-
plan. In het gemeentehuis kunt u het 
bestemmingsplan zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend. 

Plangebied	en	inhoud	van	het	plan	
Het plangebied ligt aan de westzijde 
van het dorp Breedenbroek in de hoek 
van de Terborgseweg en Den Dam. 
Het plan voorziet in het wijzigen van de 
huidige bestemming om de bouw van 
acht woningen en de realisatie van een 
speelveld mogelijk te maken. 

Beroep	
Tijdens de ter inzage termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad 
beroep worden aangetekend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Van deze beroepsmo-
gelijkheid kan alleen gebruik worden 
gemaakt door:
• belanghebbenden, dan wel 
• indieners van een zienswijze. 

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking 
op 26 november 2021, tenzij binnen 
de beroepstermijn in samenhang met 
een ingesteld beroep een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State is ingediend. 
Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het beroep is beslist. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 19-10-2021 vindt vanaf 
9.00 uur de openbare mandaatzit-
ting Rayonarchitect (namens de 
Commissie Omgevingskwaliteit) plaats 
in het gemeentehuis in Gendringen.
De agenda ligt vanaf vrijdag 

15-10-2021 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de publieksbalie en kunt u 
vinden op de internetpagina www.
oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
geagendeerd. 

Openbare bekendmakingen

Vergunningen/meldingen
ETTEN
• Dorpsstraat 15, bouw slaapkamer 

en berging, aanvraag ontvangen 
30-09-2021, procedure 1

SINDEREN
• Kerspas 4, sloop kippenhok, accep-

tatiebrief verzonden 30-09-2021, 
procedure 1

TERBORG
• Hoofdstraat, organiseren Winterfair 

2021 Terborg op 28-11-2021, 
vergunning verzonden 05-10-2021, 
procedure 3B

• Hoofdstraat, ontheffing openbare 
vermakelijkheid ten behoeve van 
bovenstaand evenement ontheffing 
verzonden 05-10-2021, procedure 3B

• Hoofdstraat, wegafsluiting i.v.m. 
bovenstaand evenement op 
28-11-2021, ontheffing verzonden 
05-10-2021, procedure 3A 

• Stationsweg 18, verwijderen 
asbest, acceptatiebrief verzonden 
30-09-2021, procedure 1

ULFT
• Industrieweg 17, sloop woning en 

verwijderen asbest, acceptatiebrief 
verzonden 30-09-2021, procedure 1

• Wethouder van Akenstraat 4, 
plaatsen schutting, weigering 
verzonden 01-10-2021, procedure 3A

VOORST
• Bosweg 4, handelen in strijd 

met regels R.O.: tijdelijk plaatsen 
woonunit, vergunning verzonden 
01-10-2021, procedure 3A

• Grensweg, ontheffing openbare 
vermakelijkheid 38e Grenswandel-
tocht op 10-10-2021, ontheffing 
verzonden 01-10-2021, procedure 3B

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-mail-
service 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.oude-ijsselstreek.nl/houhetschoon
http://www.oude-ijsselstreek.nl/houhetschoon
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl

