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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.

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.
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Week van de Pleegzorg
laat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien
Van 3 tot en met 11 november is de Week van de Pleegzorg. In deze week wordt 
extra aandacht gevraagd voor een (tijdelijk) thuis voor pleegkinderen. Want ook 
in onze gemeente zijn meer pleeggezinnen nodig. In deze week zal het DRU 
industriepark groen verlicht zijn: groen licht voor pleegzorg!

Kinderen moeten zorgeloos kunnen 
opgroeien, in hun eigen gezin. Maar soms 
kunnen kinderen voor een korte of langere 
tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende 
redenen. Voor deze kinderen zoekt Entrea 
Lindenhout een plek in een pleeggezin. 
Een gezin, waar ze in een gewone 
gezinssituatie terecht kunnen, waar ze 
zich thuis voelen en kunnen opgroeien. 
Voor een paar maanden, een paar jaar 
maar  bijvoorbeeld ook voor één of twee 
weekenden in de maand, of twee dagen in 
de week.

In hun eigen omgeving 
“Het is belangrijk dat kinderen op kunnen 
opgroeien in een veilige omgeving, het liefst 
in hun eigen omgeving, dicht bij hun school, 
vriendjes of sportclub,” vertelt wethouder 
Bert Kuster. “Helaas kan dit bij sommige 
kinderen niet in het eigen gezin. Voor deze 
kinderen zijn pleeggezinnen onmisbaar. 
Ook in onze regio wachten meerdere 
kinderen op plaatsing in een pleeggezin en 
zijn we steeds op zoek naar gezinnen die 
deze belangrijke taak van pleegzorg willen 

oppakken. Want ieder kind dat wacht is er 
één teveel.”

Wat doet een pleegouder? 
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren 
op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je 
biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) 
mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan 
naar hun ouders, of zelfstandig gaan 
wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de 
ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor 
langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de 
eigen ouders de opvoeding weer op zich 
nemen als dat kan. In je pleegouderschap 
krijg je ondersteuning en begeleiding van 
een pleegzorgbegeleider. 
Op pagina 10 van dit Gemeentenieuws 
vertelt pleegouder Resie Rutten hoe het is 
om pleegouder te zijn. Al meer dan 25 jaar 
vangt zij samen met haar zus Agnes pleeg
kinderen op in hun woonboerderij. 
Wil jij pleegouder worden of meer 
informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op 
www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek 
een informatieavond. Het kan zomaar voor 
een kind uit jouw buurt zijn. 

Als pleegouder vang je kinderen 
of jongeren op die vaak al veel 

hebben meegemaakt. Je biedt ze 
een stabiele basis waar ze (tijdelijk) 

mogen opgroeien. Tot ze weer 
teruggaan naar hun ouders, of 

zelfstandig gaan wonen. ▶

Iron Smelting 
Days in Ulft

Van 28 tot en met 31 oktober vinden 
de Iron Smelting Days plaats. Dit 
evenement wordt dit jaar in Oude 
IJsselstreek georganiseerd. Een 
unieke kans om in zeer korte tijd 
veel te leren over het proces van 
ijzerproductie in vroeger tijden. Op 
het terrein aan de overzijde van de 
Oude IJssel achter het DRU Portiers-
gebouw is de locatie overdag vrij 
toegankelijk om een kijkje te komen 
nemen.

Sinds 2004 doen groepen enthousias
telingen uit heel Europa onderzoek naar 
de ijzerproductie van smeedijzer in 
verschillende soorten smeltovens. Deze 
groep komt ieder jaar elders in Europa 
bijeen om ervaringen uit te wisselen en 
probeert met lokale ertsen en materialen 
smeedijzer te maken. In onze gemeente 
wordt bijvoorbeeld voor het stoken van 
de kleine smeltovens, oer  uit de grond 
dat nu parkeerplaats is  en zelfgemaakte 
houtskool gebruikt. Deze bijeenkom
sten wordt georganiseerd door de lokale 
werkgroep IJzeren Ring.
Als er inderdaad voldoende ijzer gemaakt 
wordt, kan dit gebruikt worden in het 
volgende project ter vervolmaking van 
een kunstwerk. 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
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In de begroting beschrijft de gemeente ieder 
jaar met welke plannen we de komende jaren 
aan de slag gaan. Daarbij geven we ook 
de verwachte inkomsten en uitgaven. 
De gemeenteraad moet de begroting 
vaststellen. De bespreking is op 1 en 
4 november.
Dit is de vierde en laatste programmabegroting van dit college. 
In 2022 zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. We zijn een 
ontwikkelgemeente, wat betekent dat we als gemeente meer 
zelf doen. Waar woningbouw een aantal jaar geleden nauwelijks 
mogelijk was, staan nu veel nieuwe plannen in de steigers. De 
klimaatadaptatie wordt een belangrijk thema. Zo moeten we 
nadenken over wateropslag en voldoende groen in de woonkernen, 
maar ook bij de nieuwbouw van woningen moeten we rekening 
houden met het veranderende klimaat. In het sociaal domein geven 
we, samen met onze partners,  verder vorm aan de veranderingen die 
we enkele jaren geleden zijn gestart. We hebben bewust niet bezuinigd, 
maar zijn gaan zoeken naar een nieuwe manier van werken binnen de Wmo, 
de Jeugdwet en de Participatiewet. Waarbij de inwoner altijd centraal staat.  
Uiteraard blijven we naast ontwikkeling van nieuwe plannen ook onze vele 
dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Dat noemen we ‘going concern’. 

Begroting 2022 – 2025: 

Financiën
De begroting is structureel, dus meer jaren, sluitend. Dat betekent dat we de plannen die we hebben, kunnen uitvoeren met het geld dat er is. De begroting gaat 

.

Menselijke maat
‘De overheid moet menselijker worden’, is iets wat we om ons heen horen. 
In Oude IJsselstreek constateerden we deze behoefte tot menselijke maat 
al eerder. Er is een koerswijziging ingezet, bijvoorbeeld binnen het sociaal 
domein, die maakt dat we in de hele gemeente echt anders zijn gaan werken
en anders met elkaar omgaan. Wij werken als gemeente vanuit vertrouwen.

U kunt de begroting online lezen: oude-ijsselstreek.onlinebegroting.nl

Wethouder Ria Ankersmit van Financiën: 
De ambitieuze plannen die we de afgelopen jaren in gang hebben ge-
zet, voeren we verder uit. Uitgangspunt daarbij is de brede welvaart. Vol 
enthousiasme werken we aan een gemeente waar het plezierig wonen, 
werken en leven is. Al die plannen uitvoeren kost wel geld en we moeten 
natuurlijk kijken of dat kan. In de begroting beschrijven we alle kosten die 
deze plannen met zich meebrengen. De conclusie is: we staan er goed 
voor en er is voldoende budget om alle plannen ook uit te voeren met 
deze begroting.

Met ambitie door!

Algemene uitkering
)

Overige Rijksbijdragen
Benutten voorzieningen en reserves
Gemeentelijke leges en overige belastingen
Huurinkomsten
Overige inkomsten*

Totaal inkomsten

1  De gemeente waar het goed wonen is
2 De leefbare gemeente
3 De werkende gemeente
4 De dienstverlenende gemeente
 Overhead
 Overige bedrijfsvoering

Totaal uitgaven

69,5
13,7
10,4

6,1
3,9
1,8
3,9

109,3

  € 109.251 
€ 109.251 

   -              € 

31,8
50,7

5,7
5,5

12,8
2,8

109,3

 ,nepokrev eletnedicni ,negardjib enretxe tiu naatseb netsmokni egirevo  *
inkomsten uit ingezameld afval etc. 

Totale inkomsten
Totale uitgaven

Begrotingsresultaat 2022

Gemeentelijke 
inkomsten
(in mln)

Gemeentelijke 
uitgaven

(in mln)

Inkomsten
109,3 mln

Uitgaven
109,3 mln
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45,5 mln

   De leefbare gemeente
De grote besluiten voor veranderingen in het sociaal domein zijn 
genomen. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de plannen.  
• Samen met STOER brengen we alle inkomensregelingen (zoals 

meedoenregelingen, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening) bij 
elkaar. STOER voert deze regelingen uit. We realiseren verschillende 
vormen van maatschappelijke banen. Dit zijn banen voor 
werkzoekenden, voor wie het binnen de huidige arbeidsmarkt niet 
gemakkelijk is om regulier betaald werk te krijgen. 

•  Wij geven samen met partners en jongeren zelf vorm aan  
jeugd en jongerenwerk 

•  Via het lokale Sportakkoord willen we jeugd, volwassenen  
en ouderen meer laten sporten en bewegen. 

•  Met de activiteiten uit de lokale gezondheidsagenda zullen  
we inwoners meer bewust  maken van het belang van een  
goede gezondheid. 

•  De dementievriendelijke gemeente wordt meer zichtbaar. 
•  We gaan verder aan de slag met projecten om de gemeente zo 

toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een beperking.

2

Één 
persoons 

huishouden  

€ 164,-
(kleine grijze  

container) 

Wat gaan we doen in 2022?

Hoeveel 
betaal ik in 
2022 aan:
De woonlasten stijgen gemiddeld met 2,99%. Dit is 
ongeveer €24,48  per jaar voor huishoudens met 
een eigen woning en een kleine grijze container.

OZB  
(gemiddeld)  

€ 353,-

Riool-
heffing  
€ 231,-

Meer 
persoons 

huishouden  

€ 219,-
(kleine grijze  

container) 

   De werkende gemeente
• We werken verder aan de ontwikkeling van Het VIP (Het Varsseveld 

Industriepark) en geven de bedrijventerreinen de Hofskamp Zuid en 
IJsselweide een opknapbeurt. 

•  Het extra geld dat we krijgen van het Rijk vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs zetten we met name in op het bevorderen  
van gelijke kansen voor jeugdigen in kwetsbare posities.

• We starten met de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in 
Gendringen en maken plannen voor een IKC in Silvolde. 

•  Samen met ondernemers werken we aan compacte, groene en 
levendige winkelkernen, door  het vergroenen van de kernen, 
transformatie van leegstand en het project ‘Ondernemers aan  
zet” in Ulft.

•  Om recreatie te bevorderen willen we onder andere fiets-, wandel- en 
MTB-routes uitbreiden en bijzondere overnachtingen mogelijk maken. 

•  We blijven investeren in innovatie en duurzaamheid.

3

   De gemeente waar het goed wonen is
• Veel woningbouwplannen staan in de steigers. In 2022 start  

de bouw van meerdere huizen.
•  We gaan de visie wonen en zorg uitvoeren samen met onze  

zorgpartners, om langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen  
mogelijk te maken. 

•  Samen met inwoners maken we een plan voor de toekomst  
van het gebied rondom de Oude IJssel. In 2022 is dit plan klaar. 

•  We werken aan het versterken van biodiversiteit door meer  
bomen te planten en bloeiende bermen te stimuleren.

•  We blijven inzetten op zonne-energie op daken, ook op  
daken van bedrijven.

•  We willen zorgen dat we in de gemeente afval nog beter scheiden. 
•  In het buitengebied liggen enkele uitdagingen. We willen ondernemers 

en landeigenaren helpen met het vinden van oplossingen, zodat we een 
vitaal buitengebied houden.

1

   De dienstverlenende gemeente
• We gaan aan de slag met de Wet Open Overheid (die in 2022 in werking 

treedt), door meer informatie actief openbaar te maken. 
•  Wij zijn een veilige gemeente. We willen dit nog verder verbeteren. De 

aanpak van ondermijning is hierbij één van de prioriteiten. 
•  De Omgevingswet maar ook sociale onderwerpen vragen om een 

andere manier van samenwerken tussen de gemeente en inwoners. We 
zetten meer participatietrajecten in om de maatschappelijke betrokken-
heid verder te vergroten. 

•  Om alle plannen te realiseren heeft de gemeentelijke organisatie extra 
mensen nodig. Om bijvoorbeeld meer woningen te kunnen bouwen is 
niet alleen een planoloog nodig, maar ook medewerkers die meeden-
ken over natuur, duurzaamheid, vergunningen, etc. 

Afval- 
stoffen- 
heffing:

4
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Controleer uw waterleiding! 
De afgelopen jaren is er al veel gezegd en geschreven over het risico van 
loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los 
en die komen vervolgens in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge 
kinderen kan dit schadelijk zijn. Daarom vragen we uw aandacht voor de 
aanpak van loden waterleidingen. 

Woont u in een woning die voor 1960 
is gebouwd? Controleer dan uw water
leiding!
 
Er is niet zomaar voor het jaar 1960 
gekozen. Vanaf dat jaar was het 
namelijk verboden om nog langer 
loden waterleidingen aan te leggen. 
Hoeveel woningen in de Achterhoek 
nog loden waterleidingen hebben is 
niet bekend. De schatting is dat er in 
heel Nederland nog ongeveer 200.000 
huizen loden waterleidingen hebben.

Risico’s van loden leidingen
Uit onderzoek van de Gezondheids
raad blijkt dat ook lagere concentraties 
lood gevaarlijk kunnen zijn voor de 
gezondheid. Bij jonge kinderen kan 
het bijvoorbeeld een negatieve invloed 
hebben op de ontwikkeling van de 
hersenen. Bij volwassenen is er een 
extra risico op hart en vaatziekten en 
nierziekte.

Watertest
Woont u in een huis van voor 1960? 
Dan is het verstandig te controleren 
of er loden leidingen aanwezig zijn. 
Dit kunt u doen door te kijken bij de 
watermeter of daar een loden leiding 
zichtbaar is. Het is echter niet altijd 
zichtbaar. Soms zijn (restanten van) 

leidingen onzichtbaar weggewerkt, 
in de voortuin of onder een stenen 
vloer in de gang. U kunt dan een 
watertest laten doen. Daarmee wordt 
aangetoond of er lood in het water 
aanwezig is. Laat deze test doen 
door een geaccrediteerd bedrijf. 
Kijk voor meer informatie op  
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen

Huurwoningen
Heeft u een huurwoning van WONION 
of van SITE dan hoeft u niets te 
doen. Deze woningen zijn allemaal 
aangepast en hebben geen loden 
leidingen. Woont u in een huurhuis van 
een andere verhuurder gebouwd voor 
1960? Neem dan contact op met uw 
verhuurder. Een te hoog loodgehalte in 
het water is namelijk een gebrek dat de 
verhuurder moet herstellen.

Vragen? 
Wilt u meer weten over het herkennen 
van loden leidingen en het vervangen 
daarvan? Kijk op www.milieucentraal.
nl/lodenleidingen voor een uitgebreide 
uitleg en een filmpje over hoe u een 
loden leiding kunt herkennen. Ook op 
de website van GGD Noord en Oost 
Gelderland vindt u meer informatie 
www.ggdnog.nl/lodenleidingen.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 02112021 worden de 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
door de Rayonarchitect (namens 
de Commissie Omgevingskwaliteit) 
digitaal beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen 
bouwplannen kunt u vanaf donderdag 
28102021 vinden op  
www.oudeijsselstreek.nl.  Alleen 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

Opnieuw drie popup priklocaties 
in Oude IJsselstreek

Op 2, 3 en 6 november is de GGD Noord- en Oost Gelderland voor de 
tweede keer in Oude IJsselstreek met drie pop-up priklocaties. Iedereen 
die vragen heeft of zich wil laten vaccineren kan hier terecht zonder 
eerst een afspraak te maken. 

Binnen lopen zonder afspraak
Enkele weken geleden was de GGD ook 
in Oude IJsselstreek. Toen hebben 209 
mensen zich laten vaccineren. Begin 
november zijn er wederom  prikloca
ties in Terborg, Varsseveld en Ulft. Er 
wordt geprikt met het vaccin van Pfizer. 
Inwoners die zich nog niet hebben laten 
vaccineren kunnen hier terecht. Voor 
het bespreken van vragen en/of zorgen 
is er een arts aanwezig. Ook onder
staande groepen zijn van harte welkom:
 Inwoners/passanten die minimaal 

21 (Pfizer) of 28 (Moderna) dagen 
geleden al een eerste prik hebben 
gehad, op een popup priklocatie of 
elders; 

 inwoners/passanten die een 
uitnodiging hebben ontvangen voor 
een derde vaccinatie;

  jongeren die net 12 zijn geworden 
en nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen, samen met hun ouder(s) 
verzorger(s).

Je hoeft niet eerst een afspraak te 
maken, maar kunt gewoon binnen 
lopen. Alleen een mondkapje en 

een legitimatiebewijs meenemen is 
voldoende. Kom je voor een derde 
prik? Neem dan ook de uitnodigings
brief mee. 

Locaties en tijden
 dinsdag 2 november, 11.0019.30 

uur, Terborg: kantine Voetbalvereni
ging Terborg, Sportpark De Paasberg, 
‘t Veld 20

 woensdag 3 november, 11.0019.30 
uur, Varsseveld: Het Borchuus, 
Kerkplein 3

 zaterdag 6 november, 09.0017.00 
uur, Ulft: DRU Industriepark, 
Hutteweg 24

Vragen?
Voor alle vragen over corona en 
coronavaccinaties kun je bellen 
met 0800  1351 (7 dagen per week 
8.0020.00 uur). Op www.coronavac
cinatie.nl vind je de meest actuele 
informatie. Op www.ggdnog.nl. kun je 
zien op welke popuplocaties je in de 
regio nog meer terecht kunt voor een 
vaccinatie en/of informatie.

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.milieucentraal.nl/lodenleidingen
http://www.milieucentraal.nl/lodenleidingen
http://www.milieucentraal.nl/lodenleidingen
http://www.ggdnog.nl/lodenleidingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdnog.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?



Het bespreken en vaststellen van de 
begroting is één van de belangrijkste 
politieke momenten op de agenda van de 
gemeenteraad. In de begroting beschrijft het college 
wat de plannen zijn voor het komende jaar, wat deze 
kosten en welke inkomsten ze verwacht. Op deze 
pagina geven onze zeven raadsfracties alvast een 
eerste reactie op de voorgestelde begroting. 
Op 1 en 4 november vindt het politieke debat hierover 
plaats in de raadzaal op het DRU Industriepark.

�  Wat vindt u van de Begroting?
De gemeenteraad wil graag horen wat inwoners vinden van de voorstellen 
waarover de raad besluit. Dat geldt natuurlijk ook voor een belangrijk stuk 
als de begroting! U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen. 
Zo kunt u een brief sturen naar de gemeenteraad of naar (een van) de 
afzonderlijke fracties of raadsleden. Ook kunt u natuurlijk gebruik maken 
van uw inspreekrecht. Meer weten over hoe u uw stem kunt laten horen? 
Kijk op https://raad.oude-ijsselstreek.nl/gemeenteraad/invloed-en-inspraak/ 
of neem contact op met de griffi e.

�  Huishoudboekje van de gemeente
Op 30 september heeft het college van B&W de concept programmabegroting 
2022-2025 ‘Met ambitie door’ aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de 
vierde en laatste programmabegroting van deze raad. In maart 2022 zijn er 
namelijk gemeenteraadsverkiezingen. De Gemeentebegroting is het document 
waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar 
worden gebracht. De begroting wordt ook wel het huishoudboekje van de 
gemeente genoemd.

�  Budgetrecht van de gemeenteraad 
Het debat over de begroting is voor de gemeenteraad één van de belangrijkste 
gebeurtenissen in het raadsjaar. De raad heeft namelijk het budgetrecht. Dat 
bekent dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om fi nanciële middelen 
beschikbaar te stellen. Door middel van de begroting geeft de raad het college 
van B&W als het ware akkoord om geld uit te geven en geven zij daarnaast ook 
aan op welke wijze dat geld besteed moeten worden.

�  Kijk mee op 1 en 4 november!
De vergadering over de begroting is hét politieke hoogtepunt van het 
jaar. Tijdens deze vergadering spreken de politieke partijen traditie-
getrouw hun algemene beschouwingen uit. Daarmee geven ze hun 
visie op de begroting die het college heeft voorgelegd. 

Tijdens deze vergadering worden er daarnaast meestal meerdere moties 
en amendementen door de fracties ingediend. Hiermee kunnen raads-
leden voorstellen doen om het geld anders te besteden. Alle raadsleden 
zullen stemmen over de voorstellen én de uiteindelijke begroting.

De vergaderingen over de begroting vinden plaatst op: 
•  Maandag 1 november (vanaf 18.00 uur) - eerste termijn 

(algemene beschouwingen)
•  Donderdag 4 november (vanaf 18.00 uur): 

tweede termijn + besluitvorming 

Beide vergaderingen vinden plaatst in de Conferentiezaal op het 
DRU Industriepark in Ulft. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk 
en hebben een publieke tribune. Daarnaast zijn de vergaderingen 
online live én achteraf te volgen via https://raad.oude-ijsselstreek.nl

      Zo denken onze  raadsfracties over: 

  de begroting 2022

Wat staat er in de begroting?
In deze begroting is er onder andere aandacht voor:

� Nieuwe woningbouwplannen
�  Klimaatadaptatie
�  Meer afvalscheiding
�  Zonne-energie op daken 
�  Ontwikkeling van het Varsseveld Industriepark
� Toekomstplan voor de Oude IJsselzone
�  Doorontwikkeling sociaal domein 
�  Investering in het onderwijs
�  Aanpak van ondermijning

live stream
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Zo denken de raadsfracties over: 
de begroting 2022

�  Zeven fracties in de gemeente Oude IJsselstreek zetten 
in maximaal 350 woorden hun standpunt uiteen.

�  Wij zijn blij te lezen dat we het als gemeente goed doen en onze ambitieuze 
plannen voor de komende jaren verder kunnen worden uitgerold. Lokaal Belang 
wil hierin graag nog een stap verder gaan: vanaf 2022, gefaseerd, 80 tot 100 
tijdelijke woningen in Oude IJsselstreek. Nog meer praten lost de druk op de 
woningmarkt niet op, het is tijd om als gemeente het initiatief te nemen. Geen 
woorden, maar daKen! 

Graag Aktie
De overspannen situatie op de woningmarkt zorgt ervoor dat 
de betaalbaarheid van de woningen onder druk staat. Voor de 
leefbaarheid, maar ook voor onze economie is het belangrijk dat 
huisvesting geregeld wordt voor onze inwoners.
De aangewezen in- en uitbreidingslocaties zorgen voor verlichting 
binnen de woningmarkt op middellange en lange termijn (3 
tot 5 jaar). Op de korte termijn moet er een oplossing komen, in onze optiek, in de 
vorm van tijdelijke huisvesting. Lokaal Belang komt met een voorstel om 80 tot 100 

tijdelijke woningen te realiseren voor onze woningzoekenden. Daarbij ligt het 
accent op de huisvesting van jonge starters, maar de vraag vanuit andere 

leeftijdsgroepen bij onze inwoners heeft ook onze aandacht. We denken 
bij het plaatsen van de tijdelijke huisvesting aan onze grote kernen en 
waar mogelijk ook binnen onze kleine kernen. 
Tijdens de begrotingsvergaderingen op 1 – en 4 november a.s. 
gaan we samen met de andere fracties binnen de gemeenteraad 
bespreken hoe we dit voorstel kunnen realiseren.

Ambities
Naast woningbouw hebben we binnen de gemeente het komende jaar 

nog meer ambities, zonder uitputtend te zijn: 

• Verdere omvorming binnen het sociaal domein: met name doorontwikkeling van 
STOER, maar ook van de Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning;

•  Oude IJsselzone en DRU Industriepark: Naast de verdere uitwerking van de 
Oude IJsselzone, onder andere een fi etsverbinding Gendringen – Sinderen en 
Landfort – Engbergen, wordt er onderzoek uitgevoerd naar een museum en 
hotel op het DRU Industriepark;

•  Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen: ontwikkeling van Het VIP 
(Varssevelds Industrie Park);

•  Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen: start bouw Integraal 
Kindcentrum Gendringen en Silvolde;

•  Vergroenen: Naast de actie ‘Tegel eruit, boom erin’ wordt er ook 
een landschapsfonds opgericht.

�  Er zit ambitie in de programmabegroting 2022-2025. Dit is 
belangrijk voor het CDA. Maar dit kan met nog meer nadruk. 
Natuurlijk we hebben net een pandemie moeten verwerken, maar onze 
inwoners hebben recht op een ambitieuze raad en en ambitieus college. 
Er zijn een aantal zaken die echt niet kunnen wachten en waar het CDA 
direct mee aan de slag wil. 

Daarnaast is er een aantal aspecten waarvan het CDA vindt dat hier op dit moment ook 
andere gemeentes in de regio’s een stapje harder kunnen lopen, zoals windmolenparken 
en zonnevelden. We doen ons uiterste best om zo duurzaam mogelijk en energie 
neutraal te zijn in 2030, maar om hier met nog meer ambitie vol in te gaan is niet de 
ambitie die het CDA voor ogen heeft.

Duurzaam bouwen
Het CDA wil zeker wel duurzaam bouwen voor starters en senioren, daar ligt een 
van onze ambities. Daar waar kernen zelf al een groot stuk hebben voorbereid en 
al een woonwensenonderzoek hebben gedaan, moet volgens ons eerst gehoor aan 
worden gegeven. Burgerinitiatieven en creativiteit staan bij ons hoog in het vaandel. 
Tegelijkertijd moeten er genoeg mogelijkheden zijn voor het middensegment om 
door te stromen om zo een gezond woonklimaat te creëren. 

Wij vinden een leefbare gemeente heel belangrijk. Een gemeente waarin iedereen 
meedoet. Waar de inwoners gehoord worden en waar we een gezonde leefomgeving

hebben. Waar vertrouwen in elkaar de gewoonste 
zaak van de wereld is. De transities die zijn gestart in 

het sociale domein geven hier ook blijk van. Dus niet 
over elkaar praten maar met elkaar.

Een bereikbare en toegankelijke gemeente 
Het CDA vindt het ook belangrijk dat de gemeente altijd bereikbaar is voor onze 
inwoners. Naast de digitale bereikbaarheid moet de gemeente ook fysiek bereikbaar 
blijven. We zijn een gemeente die inclusie en toegankelijkheid belangrijk vindt en ook 
daar mogen we nog wat meer ambitie in leggen.

Het CDA zal zich blijven inzetten 
voor de inwoners van onze mooie 
gemeente om uiteindelijk voor 
iedereen een mooie gezonde 
leefomgeving te creëren waar 
eenieder zich prettig voelt.

“ Geen woorden, 
maar daKen!”
Marco Bennink, fractievoorzitter Lokaal Belang

“Met ambitie door!”
Jeanette Elstak, fractievoorzitter CDA

“In de gemeente Oude IJsselstreek is al veel 
bereikt en er gebeurt de komende jaren nog veel 

moois. Dat verdienen onze inwoners!”

�            Meer over Lokaal Belang in gemeente 
Oude IJsselstreek? Kijk op lokaalbelang.info/
of scan de QR code

�        Meer over het CDA in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oudeijsselstreek.cda.nl of scan de QR code

daar mogen we nog wat meer ambitie in leggen.

Het CDA zal zich blijven inzetten 
voor de inwoners van onze mooie 
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Zo denken onze
raadsfracties over 
  actuele zaken

Zo denken 
raadsfracties
  actuele

 over 

de begroting 2022

�  Als de begroting weer op de mat valt is het altijd smullen voor een 
gemeenteraadslid. De begroting vangt eigenlijk alle lopende ontwikkelingen 
in een meerjarenplan. En daaruit blijkt of er eventueel nog iets ruimte 
overblijft voor nieuwe initiatieven. Om te kunnen bepalen of die ruimte er 
is, zoek je niet alleen naar de informatie die wel in de begroting staat, maar 
kijken wij vooral ook naar welke informatie ontbreekt. 

In de 148 pagina’s tellende 
begroting staat niet alleen maar 
nieuwe informatie. Sterker 
nog, er hebben zich in de raad 
al verschillende onderwerpen 
aangediend die nog niet in de 
begroting zijn verwerkt. Dat 
zijn ontwikkelingen die nog 
niet volledig defi nitief zijn, of 
onderwerpen waar nog een 
defi nitief besluit over moet 
worden genomen. Denk hierbij 
aan de verwachte aankopen voor 
de eerste fase van Varsseveld-
West die wordt geschat op 
7,5 miljoen, de investeringen van 2 of 3 miljoen die nodig zijn in ons energienet om 
blijvend capaciteit te houden voor nieuwe duurzame energie, en de afwikkeling van 
het uittreden uit Laborijn. De VVD Oude IJsselsteek is er voorstander van om dit soort 
bedragen zo goed mogelijk voor te calculeren en bijvoorbeeld als voorziening mee te 
nemen in de begroting.

Trends
Er lijkt een patroon te ontstaan, want het is zeker niet de eerste keer dat wij deze 
kritiek hebben op de begroting. Daarnaast zien we nog meer trends terugkomen. 
Meestal blijkt dat het algemene fi nanciële beeld best aardig is. Echter blijven we 
wel vooral voor ons uitschuiven door niet alles volledig te benoemen. We worden 
steeds afhankelijker van compensaties vanuit het rijk. Inkomsten zijn steeds vaker 
incidenteel, uitgaven juist vaak structureel. Als gemeentelijke organisatie maken we 
wederom stappen, maar daar betalen we ook fl ink voor in de personele begroting. 

Sinds eind 2018 is er veel gebeurd in onze gemeente en hebben we ons uit de 
crisissituatie in het sociaal domein gevochten. Het is ons er veel aan gelegen om daar 
niet in terug te vallen. Met zo’n 70 miljoen aan rijksbijdragen zijn we erg afhankelijk 
van het rijk. Als dat 1 of 2 procentjes aan wordt gedraaid staan weineens terug in die 
crisissituatie. Er is ons dus veel aan gelegen om dat te voorkomen.

Rens Spijkers, 
fractievoorzitter VVD

“ Wij beoordelen 
de begroting niet alleen op 
wat erin staat, maar ook op 
wat er ontbreekt”

�
De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) 
en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware 
de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren 
van activiteiten in het komende jaar. 

�  Begroten is ook fi nancieel waarmaken. PRO! wil betaalbaar wonen in 
de kernen, zoals 25% van alle  nieuwbouw voor sociale huurwoningen. 
Van onze inwoners zit 22% in de leeftijdscategorie 65-80 jaar. Daar ligt 
de woonbehoefte op kleinschalig al dan niet in combinatie met zorg. 
Maatwerk dus!  

Nu zorg aan huis meer en meer handen tekortkomt om aan de zorgbehoefte te voldoen 
iis ook het stimuleren van doorstroming van belang. Bijzondere woonvormen moeten 
gestimuleerd worden zoals kleinschalige wooncentra voor jong en oud. Jongeren 
goedkoop laten huren in kleine woonvormen samen met ouderen met als tegenprestatie 
het verlenen van mantelzorg. PRO! heeft het woonprogramma voor de komende jaren in 
een 10-punten woonplan verwoord: zie www.pro-oij.nl.

Vitale kernen in het buitengebied
PRO! komt op voor de belangen van onze kleine kernen en het buitengebied. Een vitaal 
buitengebied is volgens ons zeer belangrijk. Om kleine kernen leefbaar te houden wil 
PRO! de komende 4 jaar nieuwe woningen bouwen, de basisscholen behouden en 
openbaar deur tot deur vervoer. 

Groen en Veilig
Oude IJsselstreek moet de groenste gemeente van Nederland worden! Meer kernen en 
wijken met parkuitstraling en bloemrijke berm- en akkerranden. Gras vervangen door 
bio-diverse beplanting. De aanleg van volksmoestuinen en voedselplukbossen. PRO! wil 
dat Oude IJsselstreek een gemeente is waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig 
zijn en zich veilig voelen. Dit kunnen we bevorderen door:
• Verkeersonveiligheid met 20% verminderen
•  Overlast in wijken en op pleinen aanpakken
• Realisatie van meer 30km zones in alle kernen. 

Sport en Cultuur
Cultuur, kunst en sport leveren een krachtige bijdrage aan de identiteit van onze kernen. 
Zij dragen bij aan de sociale cohesie en daarmee aan een aantrekkelijke woonomgeving. 
Iedereen moet kunnen meedoen, te beginnen met de jeugd. Verenigingen krijgen 
subsidie voor jeugdleden om de contributie zo laag mogelijk te houden. Dat is volgens 
ons onvoldoende. Sport en cultuur moeten gratis zijn voor alle kinderen tot 12 jaar. Ook 
de buitenschoolse opvang kan samen met verenigingen zorgen voor een breed aanbod. 
Daarnaast meer geld voor sport- en cultuur begeleiding!

Gülden Siner-Sir, 
fractievoorzitter PRO!

“  Meer woon- en zorgvormen 
in Oude IJsselstreek 
mogelijk maken”

�      Meer over PRO! in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op pro-oij.nl/ of scan de QR code

“PRO! wil op alle kernonderwerpen meer 
daadkracht en meer burgerparticipatie gericht 
op welzijn van de burger. Meedenken Meedoen 

Meebeslissen!”

�      Meer over de VVD in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oudeijsselstreek.vvd.nl of scan de QR code
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�  ‘‘Regeren is ook vooruitzien’. Voor de PvdA blijft bestaanszekerheid, 
gelijkheid en sociale gerechtigheid ook morgen hét overkoepelende thema. 
Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de kosten van klimaatmaatregelen 
de mensen met de lage inkomens en weinig macht onevenredig zwaar 
zal belasten. Op de korte termijn gaat morgen natuurlijk over wonen en 
over werk en het milieu. Over voetbalverenigingen in onze gemeente die 
samengaan. Maar ook over de betaalbaarheid van energie en of iedereen 
kan blijven meedoen. 

Werk en bestaanszekerheid
De PvdA wil ook morgen goed werk en bestaanszekerheid voor alle inwoners. 
We bestrijden werkloosheid en armoede in onze gemeente en zolang het sociaal 
minimum niet is verhoogd, is een stevig (en beter) lokaal minimabeleid hard nodig. 

Wonen met stip op 1
Wonen is een onderwerp dat inwoners heel belangrijk vinden. De PvdA-fractie komt 
in de raadsvergadering van november dan ook met concrete voorstellen om de 
 woningbouwproductie de komende 2 jaar fl ink te versnellen en betaalbaar te houden. 
Woonlasten zijn een heel belangrijk onderdeel van onze kijk op morgen. Door eigen 
grondposities in te zetten voor nieuwbouw en daarmee woningen betaalbaar te 
maken, maar ook door te investeren in oudere woningen en energieprojecten. 

Milieu en groen op 2
Het idee van de PvdA om elke inwoner van een 
boom te voorzien kan op heel veel draagvlak rekenen. Ga daar mee 

door is ons advies. Zo ook met de verdere ontwikkeling van ‘t Venne’ 
in Varsseveld, de upgrading van ‘de Paasberg’ in Terborg en de nieuwe 

fi etsverbinding tussen Engbergen en Megchelen. 

Sport, cultuur en recreatie op 3
Uiteraard gaan we het hebben over de 
samenvoeging van voetbalclubs, de 
ondersteuning aan het verenigingsleven 
en de bevaarbaarheid op de Oude IJssel. 
We willen bijvoorbeeld werk maken van 
de aanleg van een ‘botenhaven’

�  D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat 
een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. 
Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Woningbouw
De plannen van het college voor de woningmarkt passen grotendeels in de strategie 
die D66 voor ogen heeft: transformatie van leegstaand vastgoed en inbreiding, en 
aanvullend een aantal uitleglocaties bij de grote kernen. Toch denken we dat het 
nog net iets beter kan, door, na een grondige analyse van de woningmarkt, ook het 
doorstromen van starters te bevorderen. Gezinnen krijgen daardoor de ruimte waar ze 
behoefte aan hebben, en bestaande starterswoningen komen opnieuw beschikbaar 
voor starters. Idealiter bestaat een nieuwe wijk uit een gezonde mix van starters-, 
gezins- en seniorenwoningen, zowel koop, sociale huur, als vrije huursector.

Verduurzaming
D66 vindt het een gemiste kans dat in de paragraaf over verduurzaming met geen 
woord wordt gerept over zonnepanelen op land. Dat blijft een noodzakelijk onderdeel 
van de energiemix, omdat we er met alleen zonnepanelen op dak niet gaan komen. 
De discussie die dat oproept in de samenleving mag geen excuus voor het college 
zijn om hier geen richting in te bepalen. Dat het onderwerp niet eens genoemd wordt 
vinden wij zorgelijk. Wat D66 betreft komt er een nieuw uitnodigingskader, waarbij 
lokaal eigenaarschap, innovatie, landschappelijke inpassing, en het door omwonenden 
laten delen in de opbrengsten belangrijke criteria zijn. 

Inkomen
D66 blijft zich zorgen maken over de armoedeval wanneer mensen 

vanuit een uitkering aan het werk gaan. Doordat diverse gemeentelijke 
regelingen eindigen bij 110% van de bijstandsnorm, kan het met name bij 

gezinnen met kinderen zo zijn dat wanneer iemand vanuit een uitkering aan 
het werk gaat het gezin uiteindelijk netto minder overhoudt. Dat past niet bij het 
werken vanuit de bedoeling. Niet meer sec kijken naar de bijstandsnorm maar naar 
draagkracht kan een mooie oplossing zijn, maar die oplossing kost veel tijd om uit 
te werken. Tot die tijd zou D66 graag zien dat de inkomensgrens voor een aantal 
regelingen verhoogd wordt, zodat niet alle regelingen op hetzelfde moment ophouden. 
Zo verzachten we de landing.

“    Morgen”
Ton Menke, fractievoorzitter PvdA

“ Met slimmer beleid meer 
kansen grijpen”
Camiel Vanderhoeven, fractievoorzitter D66

�        Meer over de PvdA in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oudeijsselstreek.pvda.nl of scan de QR code

�        Meer over D66 in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oude-ijsselstreek.d66.nl of scan de QR code

Met Morgen! en dankzij de inbreng van 
inwoners leveren we onze bijdrage aan de 
begroting voor 2022. Samen op weg naar 
Morgen! met een realistische kijk op en 

plannen voor de toekomst.
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METERMETER
RAAD RAAD Zo denken 

raadsfracties
  actuele

  ADA kijkt positief tegen de toekomst aan. Met de welvaart en 
werkgelegenheid gaat het beter dan ooit tevoren. De coronacrisis 
heeft ons geleerd dat samenwerking, het doorzettingsvermogen 
en de creativiteit van iedereen, met name ook ondernemers, in een 
crisissituatie van doorslaggevend belang is. 

Een heldere begroting
Wat ADA betreft moet de begroting en het daarin weergegeven beleid voor volgend 
jaar helder en duidelijk zijn, met minder ambtelijke taal. U heeft recht op een begrijpelijk 
plan, waarin u kunt zien welke doelen worden gesteld, waar uw belastinggeld aan wordt 
besteed en waardoor u later kunt zien of dat goed is gegaan. 

Thuis moeten we ook het huishoudboekje in de gaten houden. Daarom moet het voor 
de gemeente ook zo zijn dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. 

De middeninkomens verdienen meer gemeentelijke aandacht. Huiseigenaren zijn 
de laatste jaren onevenredig belast met OZB. Daar moet niet alleen vlak voor de 
verkiezingen aandacht voor zijn.

Aan het werk
Wij zien graag eerlijke en meetbare resultaten. Er is bijvoorbeeld veel tijd en moeite 
gestoken in een betere manier om bewoners die langdurig een bijstandsuitkering krijgen 
aan het werk te krijgen. ADA ziet graag dat er voor 2022 een concrete doelstelling komt, 
zodat we zien of STOER inderdaad beter werkt.

Jeugd
ADA juicht alle plannen om jongeren onderdak te brengen in passende woonruimte 
toe. Laten we blijven denken aan maatregelen die maken dat onze jongeren hier blijven 
wonen. Bijvoorbeeld het stimuleren van het verenigingsleven, waar na corona best wat 
aan kan worden gedaan, 

Woningbouw
Het bouwen van voldoende nieuwbouwwoningen is ook voor ons een prioriteit. Het 
kan niet zo zijn dat een gebrek aan ambtenaren die het bouwproces behandelen 
tot vertraging leidt. Verder moeten er maatregelen komen om de “doorstroming” 
te bevorderen, bijvoorbeeld door de bouw van aantrekkelijke woningen met een 
middenhuur.

Zonnevelden en windmolens
ADA is voorstander van een vitale agrarische sector, die niet wordt overschaduwd door 
windmolens en zonnepanelen. Ongebreidelde uitbreiding van zonnevelden op goede 
agrarische grond is niet ons ding. De z.g. “klimaatdoelen” zijn belangrijk, maar niet 
alleenzaligmakend. Een goede afweging tegenover de gevolgen voor omwonenden, 
natuur- en landschapswaarden en agrarische belangen is noodzakelijk.

“ ADA is voor 
duidelijkheid”

Contactgegevens Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel

Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffi e:
E-mail: griffi e@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292

Richard de Lange, 
fractievoorzitter ADA
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Pleegouder Resie deelt haar verhaal
‘Als je hart openstaat voor pleegzorg, ga dan in gesprek’ 
Al 25 jaar vangt Resie Rutten samen met haar zus Agnes pleegkinderen 
op. Mogelijk nodigt haar enthousiaste verhaal anderen uit om zich aan 
te melden voor het pleegouderschap.  

‘In de jaren dat wij pleegouders zijn, 
vingen wij 43 kinderen op. De laatste 
jaren gaat het vooral om crisisopvang. 
Dan word je bijvoorbeeld ’s avonds 
gebeld of je plek hebt voor een kind. 
Gelukkig hebben wij plek,’ vertelt Resie. 
Zij en haar zus wonen in een woon
boerderij in de Achterhoek. ‘Het huis is 
zo groot, er zijn wel acht slaapkamers, 
dus ruimte genoeg. Wij hebben zelf 
geen kinderen. Het was voor ons een 
weloverwogen keuze om pleegouders 
te worden.’

De start
Als iemand pleegouder wil worden, 
sluit diegene zich aan bij een pleeg
zorgorganisatie. Deze begeleidt 
pleegouders en regelt de plaatsing van 

een pleegkind. De grootste pleegzor
gorganisatie in de Achterhoek is Entrea 
Lindenhout. Resie: ‘Ik werkte in de 
gehandicaptensector, kende hierdoor 
de organisatie en zocht contact met 
ze. Ze gaven een zogenoemde 7staps 
cursus om ons te begeleiden bij het 
pleegouderschap. ‘Het was best 
pittig om de cursus te volgen. Ik heb 
me ook wel eens afgevraagd of het 
haalbaar was met mijn werk.’ Toch 
twijfelde Resie niet. ‘Wij hadden goede 
begeleiding’ 

Kijken wat past
Een half jaar na het afronden van de 
cursus kregen we een telefoontje: twee 
kinderen, een broer en zus van 8 en 
10 jaar, zochten een plek. Dat was de 

start voor ons als pleegouders.’
Ze adviseert mensen die pleegouders 
willen worden te kijken naar wat 
het beste bij ze past. ‘Ook al werk je 
fulltime. Misschien kun je opvang 
bieden voor enkele avonden in de week 
of één keer in de maand. Als je hart 
openstaat voor pleegzorg, ga dan in 
gesprek met de organisatie.’ 

Vertrouwen en veiligheid
‘Natuurlijk is het soms ingewikkeld,’ 
zegt ze. ‘Je wilt samenwerken met de 
biologische ouder of voogd. Je moet je 
realiseren dat het hun kind is die je in 
huis hebt. Ik ben opvoeder, geen ouder. 
Soms heb je te maken met instanties, 
omdat kinderen bijvoorbeeld profes
sionele steun nodig hebben. Situaties 
kunnen lastig zijn. Wij maakten wel 
eens ingewikkelde gesprekken mee,’ 
geeft Resie aan. ‘Het belang van het 
kind moet altijd voorop staan. Je wilt 

ze vertrouwen en veiligheid kunnen 
bieden. Ik wil het kind meegeven dat 
hij of zij zich mag hechten aan iemand. 
Ik ben er om het kind vertrouwen, rust 
en structuur te geven. Ik luister en hoor 
aan. Dat is mijn wijsheid geworden.’

Zo blij
‘Met veel kinderen die wij langdurig 
opvingen hebben wij nog contact. 
Sommige verhalen van pleegkin
deren raken je echt. Je merkt dat 
ze veiligheid missen. Het is heel fijn 
om hierin samen met ze een eerste 
stap te kunnen zetten, zodat ze weer 
leren vertrouwen. Dat een knul van 16 
naast je komt zitten en zijn hoofd op 
je schoot legt. Dat raakt je. Laatst gaf 
een van de pleegkinderen aan zo blij 
te zijn dat ze ons ontmoet heeft. Mooi 
om te zien dat de opvang haar goed 
heeft gedaan.’
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Beschikking Omgevingsvergunning Breukelaarweg 33, Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning verlenen voor het 
afwijken van de bestemmingsplan
regels teneinde in de bestemming 
“Bedrijventerrein” het gebruik ten 
behoeve van de opslag van gevaarlijke 
stoffen mogelijk te maken. De omge
vingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer:  
NL.IMRO.1509.OV000071VA01. 
De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W20210131.

Inzage 
De ontwerpbeschikking heeft 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De verleende 
omgevingsvergunning wordt t.o.v. de 
ontwerpbeschikking niet gewijzigd en 
ter inzage gelegd vanaf 28 oktober 
2021 tot en met 8 december 2021. 
Wanneer u de stukken in het gemeen
tehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij balie vergun
ningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 
292 of een email sturen naar baliever
gunningen@oudeijsselstreek.nl. De 
omgevingsvergunning is in elektroni

sche vorm te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de 
gemeente (www.oudeijsselstreek.nl)  
wanneer u zoekt op het adres. In het 
gemeentehuis kunt u de omgevings
vergunning zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elek
tronische vorm is hierbij juridisch 
bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergun
ning kan, tijdens de terinzagelegging, 
beroep worden ingesteld door: 
 belanghebbenden, dan wel 
 indieners van een zienswijze of 

 personen die aannemelijk kunnen 
maken redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig een zienswijze in 
te dienen. 

Tijdens de beroepstermijn kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend. Het besluit wordt 
dan geschorst voordat op dat verzoek 
is beslist. Het 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.

Openbare bekendmakingen

Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
•  Veldstraat 10, realiseren uitbouw, aanvraag 

ontvangen 17102021, procedure 1

MEGCHELEN
•  Oranjeplein 1, organiseren ‘De Belevenis’, 

vergunning verzonden 19102021, procedure 3B

SILVOLDE
•  Rabelingstraat 16, verwijderen asbest en sloop 

twee schuren, acceptatie verzonden 15102021, 
procedure 1

SINDEREN
•  Nibbelinklaan 1, verwijderen asbest en sloop 

aanbouw, acceptatie verzonden 15102021, 
procedure 1

TERBORG
•  Varsseveldseweg 20A, bouw emballageopslag, 

aanvraag ontvangen 19102021, procedure 1

ULFT
•  Buizerdweg 29, bouw uitbouw en dakkapel, 

aanvraag ontvangen 17102021, procedure 1
•  Eksterstraat 6, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 15102021, procedure 3A
•  Hutteweg, ontheffing openbare vermakelijkheid 

Midwinterhoornwandeling, ontheffing verzonden 
04102021, procedure 3B

•  Merwedestraat 8, plaatsen dakkapel, aanvraag 
ontvangen 20102021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Breukelaarweg 33, handelen in strijd met regels 

R.O.: betreft milieucategorie bouwplan PGS gebouw, 
vergunning verzonden 15102021, procedure 3A

•  Schoolstaat 8, handelen in strijd met regels R.O.: 
realiseren tijdelijk winterterras, aanvraag ontvangen 
20102021, procedure 1

WESTENDORP
•  Schilderinklaan 2, leggen laag en middenspan

ningskabel, aanvraag ontvangen 14102021, 
procedure 1

Voor procedures zie pagina 4.

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. 

De gemeente op social media
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