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Koninklijke Erepenning voor 
Voetbalvereniging Terborg
Afgelopen zaterdag reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke 
Erepenning uit aan Voetbalvereniging Terborg. Dit vanwege het 100-jarig 
bestaan van de vereniging in 2020.

De huidige Voetbalvereniging Terborg 
(VV Terborg) is in 1920 opgericht onder 
de naam Vitesse. Veel (oud-)Terborge-
naren zijn op sportief gebied bij deze club 
begonnen en dragen de club nog steeds 
een warm hart toe. Iedereen is welkom bij 
de voetbalvereniging zowel op sportief als 
recreatief gebied: jong en oud, meisjes en 
jongens, dames en heren, vluchtelingen en 
statushouders. 

De sportieve mogelijkheden die de club 
biedt beginnen al bij de kleuters. Zij 
stromen door van pupillenvoetbal en 
voetbal voor junioren naar senioren-
voetbal. Zowel in prestatieteams als 
recreatieve teams. Daarnaast is er dames-
voetbal, recreantenvoetbal en senioren 7 x 
7 voetbal. 

Verbroedering en samen sporten
De laatste jaren zijn ook veel vluchtelingen 
en statushouders lid geworden van de 
club. Een mooi voorbeeld van verbroede-
ring en samen sporten. Voor VV Terborg 
geldt: voetbal is meer dan sport. Binnen de 
vereniging ontstaan vriendschappen, helpt 
men elkaar uit de brand en ontstaan er 
mooie initiatieven. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers heeft menig jongere onverge-
telijke ervaringen opgedaan op het gebied 
van vriendschappen, samenwerken en 
sportiviteit tijdens diverse voetbalkampen, 
jeugdevenementen en toernooien.  

De vereniging heeft in haar historie ook 
meerdere verhuizingen meegemaakt. Voor 
de bouw en het onderhoud van het sport-
complex zijn door de jaren heen diverse 

acties op touw gezet voor financiële en 
praktische hulp. Zo zijn diverse werkzaam-
heden door de leden zelf uitgevoerd.

Terborg Toernooi
Het internationaal A-jeugdtoernooi (het 
Terborg Toernooi, gestart in 1980) is elk jaar 
weer een succesvol evenement waaraan 
een groot aantal binnen- en buitenlandse 
clubs van naam (Ajax, Feyenoord, Celtic, 
Tottenham Hotspur) deelnemen. Veel 
toppers in spe bezochten het toernooi 
zoals Van der Vaart, Sneijder, Wijnaldum 
en Huntelaar. Ook internationale toppers 
als Maxwell, Pique en Tiago Motta deden 
mee aan het Terborg Toernooi. Vanwege 
de omvang, organisatie, budget en het 
financiële risico, werd het evenement in 
1998 ondergebracht in een aparte stichting 
(Gelderse Sportevenementen). Het Terborg 
Toernooi heeft zowel het stadje Terborg als 
de voetbalvereniging nationaal en interna-
tionaal op de kaart gezet. 

Op de foto staand vlnr. Els Bakker, 
Mehmet Önal, Cecile Salemink 

en Barry Duvigneau; zittend Marc 
Neijland (voorzitter VV Terborg) en 

burgemeester Otwin van Dijk. ▶

Gemeente plaatst weer bladkorven
Op diverse plekken in onze gemeente hebben we weer bladkorven geplaatst. 
Bladkorven zijn bedoeld voor blad van gemeentelijke bomen waarvan het blad 
in tuinen terecht komt. Voor het overige blad dat in de openbare ruimte terecht 
komt, houdt de gemeente het schoon met de veegwagens.

Wanneer worden ze geplaatst?
Deze week zijn de bladkorven in alle 
kernen geplaatst. De korven worden 

(afhankelijk van de vullingsgraad) 
wekelijks geleegd en blijven tot december 
in de wijk staan. Sommige bladkorven 
worden tussentijds binnen de wijk 
verplaatst omdat de diverse soorten 
bomen in verschillende periodes van 
de herfst het blad laten vallen. Het is 
niet de bedoeling om zelf de korven te 
verplaatsen in verband met de rijrichting 
en bereik van de vrachtwagen. 

Alleen voor bladafval
De korven zijn alleen bedoeld voor blad dat 
afkomstig is van gemeentelijke bomen. 
Wanneer ander (tuin)afval in de bladkorf 
wordt aangetroffen, dan verwijdert de 
gemeente de bladkorf op die plek. 

Geen extra korven, geen andere plek
De gemeente plaatst de korven efficiënt. 
Om het beheersbaar te houden is het niet 
mogelijk om extra korven te plaatsen of de 
korven op een andere plek neer te zetten. 
Bladkorven die door particulieren worden 
geplaatst worden door de gemeente niet 
geleegd. 

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://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Witte voetjesacties in Oude IJsselstreek

Week van de Veiligheid

Vorige week was het de Week van 
de Veiligheid. In de regio Noord- en 
Oost-Gelderland en daarmee ook in de 
Achterhoekse gemeentes, zijn diverse 
activiteiten gehouden om aandacht 
te vragen voor veiligheid en ondermij-
ning.  

Witte voetjesactie
Vorige week was er een zogenaamde 
‘Witte voetjesactie’ in Ulft en Terborg. 
Het doel hiervan is om inwoners 
bewuster te maken van het risico op 
insluiping, inbraak of diefstal. Politie 
en gemeente zijn op zoek gegaan 
naar inbraakgevoelige situaties. Denk 
hierbij aan een openstaand raam of 
achterdeur. Als zo’n situatie werd 
aangetroffen, werd een gesprek 
gevoerd met de inwoners of een 
Wit voetje achtergelaten. Een Wit 
voetje is een flyer in de vorm van een 
schoenafdruk, met informatie over het 
voorkomen van woninginbraken
Veel woningen waren goed afgesloten. 
Wel stonden verschillende schuren 
en poorten open. Hiermee maken we 
het inbrekers gemakkelijk, omdat zij 
eenmaal in de achtertuin niet meer 

zichtbaar zijn. De actie bleef niet 
onopgemerkt. De politieagenten en 
medewerkers van de gemeente kregen 
regelmatig de vraag wat zij aan het 
doen waren. 
Dus… sluit uw huis goed af als u 
weg gaat, of langere tijd boven bent. 
Zeker de komende donkere maanden. 
Inbraakpreventietips vindt u op  
www.politiekeurmerk.nl  

Ondermijning
In de Week van de Veiligheid stond 
ondermijning centraal. Ondermij-
nende criminaliteit is overal, dus ook 
in de Achterhoek. Een week lang 
hebben de gemeenten in Noord en 
Oost Gelderland, samen met andere 
partijen als de omgevingsdienst en de 
politie, extra aandacht besteed aan het 
voorkómen en aanpakken van crimina-
liteit. Dit om ondernemers en inwoners 
te laten zien wat de risico’s zijn en wat 
je kunt doen om te voorkomen dat je 
erbij betrokken raakt. Juist nu, in de 
coronacrisis, is dit van belang omdat 
foute investeerders vaak ondernemers 
met financiële zorgen benaderen.

Als u het niet vertrouwt? 
Ook in Oude IJsselstreek kennen we 
inmiddels voorbeelden van hennep-
kwekerijen in woningen tot een 
drugslab in een bedrijfshal.  Ziet u 
verdachte situaties in uw omgeving? 
Meld dit dan bij de politie, bij de 
wijkagent of via (0900) 88 44. Anoniem 
melden kan bij Meld Misdaad Anoniem 
via (0800) 70 00 of op www.meld-
misdaadanoniem.nl/melden. Als 
inwoner bent u onze ogen en oren. 
Voor de leefbaarheid en veiligheid is 
het belangrijk dat we samen een vuist 
maken tegen ondermijning.

Openbare Raadsavond over Vitaal Buitengebied
Op 27 oktober van 19.30 tot 23.00 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er een 
raadsavond over de uitdagingen in het 
buitengebied. We informeren de raad 
en iedereen die hier interesse in heeft. 
De avond gaat over de toekomstige 
ontwikkelingen en de uitdagingen waar 
we als gemeente én inwoners voor 
staan. Verschillende experts delen 
hun kennis. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen in de leef-
omgeving, de agrarische sector, maar 

ook: hoe blijft er plek voor iedereen?
Het is een fysieke bijeenkomst op het 
DRU Industriepark (Rabobankzaal) 
in Ulft met maximaal 150 gasten. Er 
wordt bij de ingang gecontroleerd 
op Corona QR code. De bijeenkomst 
is online ook live te volgen, of u kunt 
het terugkijken op een moment dat u 
uitkomt via de site van de raad (https://
raad.oude-ijsselstreek.nl/) Wilt u 
aanwezig zijn bij de DRU? Aanmelden 
kan via: https://www.oude-ijsselstreek.
nl/aanmelden-27-oktober

Van afval naar 
grondstof 
Vorige week was het de Week van 
de Duurzaamheid. In dat kader 
verruilde ik op maandagmorgen de 
functie van wethouder voor die van 
juf. En dat was toch leuk! 
Ik mocht leerlingen uit groep 4, 
5 en 7 van IKC De Meeander in 
Varsseveld lesgeven in het nut van 
het scheiden van afval. 
Om te beginnen stelde ik de 
kinderen de vraag wat ze doen met 
speelgoed waar ze te oud voor zijn. 
“Aan mijn broertje of zusje geven”, 
“verkopen op Marktplaats” of “naar 
de kringloop brengen”, luidden de 
antwoorden. Geen van de kinderen 
gooide het speelgoed weg. Prachtig 
om te zien dat voor deze kinderen 
hergebruik al zo vanzelfsprekend is.

Daarna gingen we in gesprek over 
het scheiden van afval. Zelfs de 
jongste kinderen wisten welke kleur 
de deksels van de afvalcontainers 
hebben en welk soort afval waar 
in hoort. Eigenlijk is het beter om 
te spreken van grondstoffencon-
tainers, want in drie van de vier 
containers verzamelen we grond-
stoffen in plaats van afval. In de 
groene container gaat groente-, 
fruit- en tuinafval, in de blauwe oud 
papier en karton en in de oranje 
plastic en metalen verpakkingen en 
drankpakken. In de grijze container 
gaat het restafval. Dat is afval dat 
we niet meer als grondstof kunnen 
gebruiken. We willen als gemeente 
dat de hoeveelheid restafval zo laag 
mogelijk is.

Vooral de oudere kinderen konden 
prima aangeven waarom afval 
scheiden noodzakelijk is of nut 
heeft. Dat is omdat we zo veel 
mogelijk grondstoffen willen 
overhouden, zodat we niet steeds 
nieuwe grondstoffen hoeven te 
gebruiken. Zo sparen we de aarde. 
Het is hartstikke zonde om goede 
grondstoffen weg te gooien en te 
verbranden. Bovendien kost het 
verbranden van afval veel geld. En 
die rekening betalen we samen als 
inwoners van Oude IJsselstreek.

Ook met u ga ik graag het gesprek 
aan, samen met het grondstof-
fenteam. Over hoe we samen de 
afvalscheiding kunnen verbeteren. 
We organiseren daarom bewo-
nersavonden om te horen wat u 
belangrijk vindt en wat uw ideeën 
en oplossingen zijn om het afval 
beter te scheiden. Deze avonden 
zijn in:
Varsseveld in Het Borchuus op 27 
oktober 19.30 uur
Silvolde in Ons Pakhuus op 3 
november 19.30 uur 
Ulft op het DRU Industriepark op 10 
november 19.30 uur 

Hopelijk zien we elkaar bij één van 
deze locaties. Dan vertel ik u ook 
van alles over ‘Scheidzooi’.

▲ Wethouder Kock

De gemeente op social media

http://www.politiekeurmerk.nl
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
https://raad.oude-ijsselstreek.nl
https://raad.oude-ijsselstreek.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-27-oktober
https://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-27-oktober
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Silo Art Tour in Oude IJsselstreek
Prachtig kunstwerk op Sinderen 
Vorig jaar werd het eerste kunstwerk opgeleverd, maar sindsdien volgen 
nieuwe locaties van de ‘Silo Art Tour’ in een razend tempo! Dit project 
verandert (agrarische) objecten in het Achterhoekse landschap - die 
doorgaans als ‘lelijk’ worden beschouwd - tot ware kunstwerken. 
Bijzondere verhalen en locaties komen tot leven dankzij zogenoemde 
‘street art kunstenaars’. Zo is Paul Wieggers onlangs gestart met een 
uiterst realistische muurschildering op de wanden van Voerfabriek 
Voerwaarts BV naast plattelandswinkel Grevers op de hoek Kapelweg/
Heidedijk op Sinderen. 

Silo Art Tour is een regionaal project 
van het Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek (CEPA), de Achterhoekse 
gemeenten, Achterhoek Toerisme, 
Cultuur Oost, Stichting Pak An, LEADER 
en het Prins Bernard Cultuurfonds. De 
gemeente Oude IJsselstreek is hier 
een actief onderdeel van. Dankzij dit 
project wordt de toeristische aantrek-
kingskracht en leefbaarheid van de 
Achterhoek versterkt. De Silo Art Tour 
is een initiatief dat wordt gekoppeld 
aan een nieuwe toeristische route. 
Naar verwachting  kan iedereen in het 
voorjaar van 2022 deze tour door de 
tien Achterhoekse gemeenten maken 

en alle kunstwerken bewonderen.

Cultuurwethouder Janine Kock volgt 
de vorderingen op Sinderen op de voet 
via de Facebookpagina ‘Silo Art Tour 
Achterhoek’ en reageert enthousiast: 
“Wauw, wat gaat het snel en wat is het 
een kleurrijke afbeelding. Ik heb het 
kunstwerk nu ook live gezien en in het 
echt is ie nog mooier dan op de foto. 
Echt een aanrader om deze muurschil-
dering te gaan bekijken!” 

Meer info: 
www.siloarttourachterhoek.nl en de 
bijbehorende social mediakanalen.

Raad stemt in met  
RES 1.0 Achterhoek
De gemeenteraad heeft op 
30 september ingestemd met het 
ontwerp van de Regionale Energiestra-
tegie 1.0 van de Achterhoek. De regio 
wil in 2030 1,35 TWh aan duurzame 
energie opwekken met zon en wind. 
Onder het motto Samen d’ran! werken 
we samen met de andere gemeenten 
in de Achterhoek, provincie Gelderland, 
Waterschap Rijn en IJssel en Netbe-
heerder Liander. 

De RES 1.0 beschrijft een regionale 
koers met afspraken en plannen. 
Om de contouren van de RES 1.0 te 
ontwikkelen namen inwoners, (maat-
schappelijke) organisaties en agrariërs 
deel aan online sessies en een peiling. 
Met de RES draagt de Achterhoek 1,35 
TWh bij aan het Nederlands Klimaat-
akkoord. 
Meer informatie:   
https://resachterhoek.nl/ontwerp-res+1

Meeander viert  
Week van de Duurzaamheid 

Waar laat ik mijn oude speelgoed? Hoe ziet een vuilniswagen er van 
dichtbij uit? En wat vind je allemaal aan zwerfafval op straat? Zomaar 
enkele vragen die in de ‘Week van de Duurzaamheid’ aan de orde 
kwamen op basisschool De Meeander in Varsseveld. 

Nederland stond vorige week in het 
teken van duurzaamheid. De scholen 
die deel uitmaken van de Stichting 
Save Our Planet Oude IJsselstreek 
(SOPOIJ) besteedden in die week 
extra aandacht aan dit thema. De 
kinderen leerden basisvaardigheden 
die nodig zijn om zelf hun leefomge-
ving mooi en schoon te houden, denk 
aan onderwerpen als afval inzamelen, 
scheiden en hergebruiken van 
materialen. 
Op De Meeander waren verschillende 
activiteiten. Zo is klein elektrisch afval 
in rode kliko’s ingezameld, net als 
lege batterijen en oude kleding voor 
Bag2School. Leerkrachten spraken 
met hun leerlingen over afval scheiden 
op allerlei leuke manieren, via een 
quiz, verhalen en filmpjes. Samen met 
afvalcoach Flip Jonker heeft groep 7 
en 8 zwerfvuil rond school ‘geprikt’ en 
er is gekeken in welke container welk 
afval precies hoort. De allerkleinsten 
mochten kijken bij de grote vuilnis-

wagen van Ter Horst, die voor een 
ochtend bij school geparkeerd stond.

Van fruitschil naar soep
Duurzaamheid is voor scholen een 
belangrijk thema. Wethouder Janine 
Kock bezocht verschillende klassen 
om te praten over dit onderwerp. 
“De kinderen waren ontzettend 
enthousiast en bleven maar vragen 
stellen. Ik vond het ook leuk om te 
horen hoeveel ze zelf al bezig zijn met 
het milieu. Met afval scheiden, of oud 
speelgoed en kleding doorgeven aan 
broertjes en zusjes of de kringloop.” 
Haar bezoek eindigde bij de zelfge-
maakte compostbak van groep 8. 
“Al het fruitafval uit de klas wordt 
hierin gedaan en weer gebruikt in de 
moestuin,” vertelden de kinderen. 
“De groenten die we in de moestuin 
verbouwen gebruiken we tijdens de 
kooklessen. Bijvoorbeeld voor courget-
tesoep. Uiteindelijk komt het dus weer 
goed terecht.”Raadsvergadering 28 oktober 

De raadsvergadering vindt plaats op het 
DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 
in Ulft. De vergadering is openbaar en 
er is een publieke tribune aanwezig. U 
kunt de vergadering ook online volgen 
via de livestream zoals onderstaand 
omschreven.

Onderwerpen:
- Verordening vertrouwenscommissie
- Startnotitie Cultuurnota 2022-2032
- Visie Wonen en Zorg 55+
- Startnotitie Woningbouwlocatie Vars-

seveld-West
- Mandaat voor een bedrag per 

boekjaar voor het doen van aankopen 

plangebied Varsseveld-West
- Wijziging Algemene Plaatselijke 

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

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

Het kunstwerk van street art kunstenaar Paul Wieggers is te bewonderen op de wanden van 
Voerfabriek Voerwaarts, naast plattelandswinkel Grevers op de hoek Kapelweg/Heidedijk op Sinderen. 

Wethouder Janine Kock bekijkt de compostbak die Thomas, Luuk en Berend uit groep 8 hebben gemaakt.

http://www.siloarttourachterhoek.nl
https://resachterhoek.nl/ontwerp-res+1
https://raad.oude-ijsselstreek.nl
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
Etten
• Beethovenlaan 44, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 12-10-2021, procedure 1

Gendringen
• Kerkplein 1, kappen één esdoorn, herplant van twee 

esdoorns op de locatie heeft reeds plaatsgevonden, 
vergunning verzonden 11-10-2021, procedure 3A

• Raadhuisstraat (naast de pomp), standplaats-
vergunning verkoop vis en visproducten iedere 
donderdag en zaterdag in 2022, vergunning 
verzonden 13-10-2021, procedure 3A

• Touwslagersbaan 74, bouw schuurtje, vergunning 
verzonden 11-10-2021, procedure 3A

Silvolde
• Prins Bernhardstraat 1, melding incidentele festi-

viteiten op 30-10-2021, acceptatie verzonden 
07-10-2021, procedure 1

• Prins Bernhardstraat 4, ontheffing artikel 35 
Alcoholwet i.v.m. Prinsverkiezing CV de Foekepot 
op 13-11-2021, ontheffing verzonden 11-10-2021, 
procedure 3B

• Prins Bernhardstraat 46, verbouw winkelruimte 
tot seniorenwoningen, vergunning verzonden 
14-10-2021, procedure 3A>

Terborg
• Hoofdstraat 14, verkeersbesluit instellen voetpad en 

nachtelijke afsluiting passage, besluit gepubliceerd 
in Gemeenteblad 20-10-2021, procedure 3A

Ulft
• Dru-laan 2, ontheffing artikel 35 Alcoholwet i.v.m. 

Huntenpop Indoor op 12, 13 en 14 november 2021, 
ontheffing verzonden 11-10-2021, procedure 3B

• Dru-laan 2, ontheffing artikel 2.10 APV gebruik 
openbare plaats i.v.m. bovenstaand evenement, 
ontheffing verzonden 11-10-2021, procedure 3A

• Ir. Sassenstraat 48, plaatsen terrasafscheiding, 
weigering verzonden 08-10-2021, procedure 3A

• Over de IJssel 7, bouw 4 cameramasten, 
vergunning verzonden 12-10-2021, procedure 3A

• J.F. Kennedyplein (voetgangersgebied), stand-
plaatsvergunning verkoop vis een visproducten 
iedere donderdag in 2022, vergunning verzonden 
13-10-2021, procedure 3A

• DRU, verkeersbesluit wijzigen gehandicaptenpar-
keerplaats, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
20-10-2021, procedure 3A

Varsseveld
• Spoorstraat 32, plaatsen carport, aanvraag 

ontvangen 08-10-2021, procedure 1
• Spreeuwenhof 103, bouwen carport, aanvraag 

ontvangen 07-10-2021, procedure 1

Voorst
• Breedenbroekseweg 3, kappen twee ceders en 

circa twaalf dennen-coniferen, herplant op de 
locatie van 10 bomen, keuze boomsoort passend in 
streek, alsmede aanplant met 20 m² bosplantsoen, 
vergunning verzonden 11-10-2021, 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. 

Liander werkt aan verbetering 
elektriciteitsnetwerk
Netbeheerder Liander is gestart met de aanleg van kabels in Ulft-Gen-
dringen en Megchelen. Deze werkzaamheden maken deel uit van een 
project dat bestaat uit de aanleg van circa 28 kilometer nieuwe 20.000 
volt elektriciteitsnetwerk en het plaatsen van 4 extra elektriciteits-
huisjes.

Door de groeiende vraag naar elektrici-
teit (en tegenwoordig ook teruglevering 
van elektriciteit) en door de toename 
van duurzaam opgewekte energie 
door zonnepanelen is de uitbreiding 
noodzakelijk geworden. In Gendringen, 
Megchelen, Netterden en in Azewijn 
(gemeente Montferland) wordt een 
elektriciteitshuisje geplaatst, dat de 
spanning van 20.000 volt terug regelt 
naar 10.000 volt. Dit om het reguliere 
net te voeden, en om zo een betaalbaar 
en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk te 
houden dat klaar is voor de toekomst.

Globale planning
De uitvoering gebeurt in verschillende 
fases, doorlopend tot in 2022, en 
bestaat uit de aanleg van meerdere 
kabelroutes.
• De route Ulft-Gendringen is gestart 

en naar verwachting half januari 
2022 gereed.

• De route Megchelen (Munster-
weg-Nieuweweg-Asbroek) 
is eveneens gestart en naar 

verwachting half januari 2022 gereed. 
• De route Megchelen-Netterden gaat 

rond november 2021 van start en is 
naar verwachting half maart 2022 
gereed.

De nog in te plannen routes zijn:
• Gendringen-Megchelen, Netter-

den-Azewijn en Azewijn-Ulft. 

 Zodra hier meer duidelijkheid over is 
informeren wij u hierover. Voor meer 
informatie kunt u een e-mail sturen 
naar: marcel.mariet@alliander.com

Lezing ‘Houtskool onmisbaar  
vele eeuwen’
Op woensdag 20 oktober is er 
in de Afbramerij op het DRU 
Industriepark een lezing met 
als onderwerp het belang en de 
productie van houtskool door de 
eeuwen heen. 

In de hoogovens / ijzergieterijen, zoals 
bijvoorbeeld de DRU in het verleden, 
was houtskool de brandstof tot eind 
19de eeuw. Maar ook in de middel-
eeuwen en prehistorie was houts-
koolvuur nodig om in kleinere ovens 
of smeedvuren metalen te winnen of 
te bewerken. De lezing wordt geor-
ganiseerd in het kader van het houts-
koolproject van de werkgroep IJzeren 
Ring waarbij aan de overkant van de 
Oude IJssel bij het DRU Industriepark 
op traditionele manier houtskool wordt 
geproduceerd. 
In de lezing wordt uitgebreider ingegaan 
op de betekenis van houtskool en op de 
productie lang en minder lang geleden. 
Wat voor plaats hadden de kolenbran-
ders in de maatschappij vroeger?
Het deel vóór de pauze wordt verzorgd 

door archeologe Silke Lange van onder-
zoeksinstituut Biax en door Janneke 
Zuyderwyk, archeologe bij de gemeente 
Apeldoorn. Het deel na de pauze wordt 
gepresenteerd door Peter van Toor 
namens het Nederlands IJzermuseum. 
Dan staat de 17de tot 19de eeuw 
centraal, toen houtskool onmisbaar was 
voor de hoogovens / ijzergieterijen in 
deze streek. Welke invloed had dat op 
de samenleving en op de omgeving? 
Wat herinnert er nog aan?
Locatie: de Afbramerij, Hutteweg 32, 
bij CIVON Innovatiecentrum met kern 
IJzermuseum.  Aanvang 20.00, inloop 
vanaf 19.30 uur, vrije toegang.

De gemeente op social media
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Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en 
kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar 
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen  
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep 
aantekent, de motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit 
niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.


