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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.

Groen licht voor pleegzorg  
dicht bij huis
Afgelopen week was er landelijk veel aandacht voor pleegzorg, tijdens de 
campagne ‘groen licht voor Pleegzorg’. Want om kinderen een veilig thuis te 
kunnen bieden zijn meer pleeggezinnen nodig. Ook in Oude IJsselstreek. Alle 
basisscholen in de gemeente hingen een spandoek op en deelden flyers uit. 
Wethouder Bert Kuster hing samen met pleegouder Yvonne het spandoek op 
bij de Woelwaters in Ulft.

Yvonne Boerkamp is al zeven jaar 
pleegouder en vindt het belangrijk om 
haar verhaal te delen.  “Toen wij zeven 
jaar geleden besloten om pleeggezin te 
worden hadden wij veel vragen. We hebben 
verschillende informatiebijeenkomsten 
bezocht. Maar ik vond het vooral fijn om 
ervaringen te horen van andere ouders. De 
leuke, maar ook de moeilijke dingen. Want 
die zijn er natuurlijk ook. Gelukkig is er 
vanuit de verschillende organisaties goede 
begeleiding. En er wordt ook echt gezocht 
naar een goede match tussen kind en 
gezin. Dat is belangrijk. Wij hebben gekozen 
voor langdurige pleegzorg, maar er is ook 
kortdurende opvang en noodopvang of 
weekendpleegzorg mogelijk.”

Pleegzorg dicht bij huis
Volgens Pleegzorgorganisatie Entrea 
Lindenhout is er vooral meer aanbod 
nodig om kinderen dicht bij huis te 
kunnen opvangen. “Van de kinderen die 
nu pleegzorg krijgen wordt één vijfde niet 
opgevangen in hun eigen gemeente. Wij 
vinden het belangrijk dat de match er is 
tussen het kind en het pleeggezin. Maar 
daarnaast is het ook het beste dat kinderen 
in hun vertrouwde omgeving kunnen 
opgroeien. Daarin is deeltijdpleegzorg 
ook belangrijk; als je een ouder een aantal 
dagen kunt ontlasten kan soms voorkomen 
worden dat een kind volledig uit huis 
geplaatst wordt. Ook daar zoeken we nog 
gezinnen voor. “

Wethouder Kuster onderstreept het belang 
van het opgroeien dichtbij huis. “Zodat 
de kinderen op hun eigen school kunnen 
blijven, hun sportclub en hun vriendjes 
en vriendinnetjes en eigen ouders 
dichtbij hebben. Het is vaak al een grote 
verandering voor het kind, je wilt hem of 
haar dan het liefst niet uit zijn vertrouwde, 
veilige omgeving weghalen.” 

Voor Yvonne is het bieden van die 
veiligheid één van de belangrijkste redenen 
om een pleegkind in huis te nemen. “Ik 
vind dat ieder kind in een veilige thuissi-
tuatie moet kunnen opgroeien. Die basis 
willen wij heel graag bieden. Ik hoop van 
harte dat er meer ouders zijn die dat willen 
overwegen. Want het is echt de moeite 
waard.”

Informatie?
Wil jij pleegouder worden of meer 
informatie over pleegzorg? Kijk dan eens 
op www.openjewereld.nu. 

Wethouder Bert Kuster hangt samen 
met pleegouder Yvonne en Eva, 

Sally, Romero, Colin en Jurre  
het spandoek op bij de Woelwaters 

om aandacht te vragen voor 
pleegzorg.  ‣

Raadsbijeenkomsten november 2021
De raadscommissies vinden plaats in de 
Conferentiezaal in de DRU, aanvang 20.00 
uur. In verband met de coronamaatre-
gelen is er geen publieke tribune. U kunt de 
vergadering zoals onderstaand omschreven 
online volgen via de livestream.

Raadscommissie AFE 15 november 
Onderwerpen:
- Aanbieding en toelichting rapport Reken-

kamercommissie Participatie en Omge-
vingswet

- Aanpassing uitgangspunten begroting 
8RHK Ambassadeurs

- Verzoek Alliander versterking kapitaal

Raadscommissie FL 17 november 
- Memo ’t Isselt: proces naar permanente 

bewoning
- Bestemmingsplan ‘Buitenplaats de 

Bleuster, grensweg Voorst’

Raadscommissie MO 18 november 
- Inspraak ‘Mondhygiënist op het consulta-

tiebureau’
- Herijking verordening Sociaal Domein 

thema 4: Handhaving / naleving
- Herijking verordening Sociaal Domein 

thema 5: Inburgering
- Bestuursopdracht WMO

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via https://raad.oude-ijssel-
streek.nl/. Daar zijn de vergaderingen live 
te volgen. U kunt ook gebruik maken van 
de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.
Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via griffie@oude-ijsselstreek.nl
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: (0315) 292 439 of m.looman@
oude-ijsselstreek.nl
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Foto van de Maand:  
Herfst in de Vennebulten

Naar aanleiding van onze oproep op 
Facebook om je mooiste foto binnen 
het thema ‘herfst’ in te sturen, hebben 
we ontzettend veel fraaie exemplaren 
ontvangen. De één was nog mooier 
dan de andere, een keuze maken viel 
dan ook niet mee. De winnende foto 
is gemaakt door Mirjam Leyser uit 
Varsseveld. Haar foto is een maand 
lang onze omslagfoto op Facebook. 

Mirjam over haar winnende foto: “Het 
is heerlijk wandelen in de Vennebulten 
op de Heelweg. Elke keer zie je weer 
iets anders, want de natuur loopt op 
met het weer dat elk seizoen ons 
brengt. De schapen houden de heide 
kaal en in de kleine weilanden tussen 
bos en akkerbouw staan runderen 

bij elkaar. Bijna altijd zie je in de 
vroege avond de reeën grazen en 
hoor je de spechten roffelen tegen de 
boomstammen. Met een beetje geluk 
zie je de vos en spot je in de zomerdag 
de schuwe Wielewaal. Ook de Grauwe 
Klauwier broedt in dit gebied en dat is 
best uniek. 

Net na het Zwarte Veen, tegen 
de grens met de gemeente Oost 
Gelre staan aan weerszijden van de 
lange paden rijen vol met berken 
en populieren. Op deze zachte 
herfstavond schijnt de late zon, nog 
net voor het gaat schemeren, op de 
langzaam rood verkleurende bladeren 
van de berken.”

IKC-partners (v.l.n.r.) Dennis Huizer, lid Raad van Toezicht Essentius, Mirjam Klumpenhouwer, directeur 
basisschool De Hoeksteen,  Marieke Overduin, wethouder gemeente Oude IJsselstreek, Ans Romeijn, 
regiodirecteur Oost-Gelderland Humankind, Dosje Lubbers, directeur Christoffelschool en Ruud Kraaij-
vanger, voorzitter College van Bestuur Accent. 

‣ Wethouder Overduin

Vitaal ouder  
worden
Iedereen wil zo prettig en vitaal 
mogelijk ouder worden. In Oude 
IJsselstreek woont een grote groep 
ouderen. En de groep 75-plussers 
neemt de komende jaren alleen 
maar toe. De afgelopen periode was 
voor veel ouderen niet gemakkelijk. 
‘Meer eenzaamheid bij ouderen door 
corona’, is een krantenkop die we de 
laatste maanden vaker voorbij zagen 
komen. Naar een ontmoetingscen-
trum of dagbesteding, familiebezoek 
ontvangen, of gewoon even een 
boodschap doen, het kon een tijd 
niet of veel minder. En ook nu, met 
de nieuwe maatregelen, blijft het 
moeilijk voor ouderen om hun sociale 
contacten weer op te starten. 

Vitaal ouder worden is één van de 
speerpunten van onze gemeente. 
Sociaal contact is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt. In samen-
werking met Sociaal Werk Oude 
IJsselstreek zijn we in het voorjaar 
een ouderenontmoetingscentrum 
gestart in Ulft en Terborg. Hier 
kunnen ouderen elkaar ontmoeten 
en samen leuke activiteiten doen. En 
elke maand is er aandacht voor een 
actueel gezondheidsthema. 

Maar dat is niet het enige. In de 
landelijke Week tegen Eenzaamheid 
(30 september t/m 7 oktober) hebben 

meerdere organisaties in onze 
gemeente verschillende activiteiten 
georganiseerd. Gericht op ontmoeting 
en onder het motto ‘Kom erbij’. Veel 
inwoners zijn naar één of meerdere 
activiteiten geweest en hebben daar 
nieuwe mensen leren kennen. Een 
mooi initiatief van Sociaal Werk, en 
een mooie samenwerking van organi-
saties in de gemeente. 

Die samenwerking willen we 
voortzetten, want we vinden ‘vitaal 
ouder worden’ belangrijk. Samen met 
het Netwerk Ouderen en Veerkracht 
Achterhoek gaan we daarom thema-
bijeenkomsten organiseren voor 
iedereen die met ouderen werkt, 
bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, 
praktijkondersteuners huisartsen, 
sociaal werkers en Wmo-consu-
lenten. Over twee weken is de eerste 
bijeenkomst: ‘Betekenisvol sociaal 
contact’. Dan versterken we niet 
alleen de onderlinge samenwerking 
maar juist ook de zorg en ondersteu-
ning voor ouderen. En daar gaat het 
om!

Op weg naar een Integraal Kindcentrum in Gendringen
Op 28 oktober hebben de school-
besturen Stichting Essentius en 
Accent Scholengroep, Kinderop-
vang Humankind en de gemeente 
een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend voor een nieuw Integraal 
Kindcentrum (IKC) in Gendringen. 
Een belangrijke mijlpaal op weg naar 
de gezamenlijke nieuwbouw voor de 
basisscholen De Hoeksteen, de Chri-
stoffelschool en kinderopvang van 
Humankind. Het IKC wordt gebouwd 
op de locatie van de huidige Christoffel-
school.
De IKC-partners zijn blij dat deze stap 
is gezet. Wethouder Marieke Overduin: 
“Met dit IKC wordt toekomstbestendige 
en eigentijdse kinderopvang én basis-

onderwijs onder één dak gerealiseerd 
in Gendringen. Deze nieuwbouw is 
belangrijk voor zowel de kinderen en 
medewerkers van Humankind en de 
twee basisscholen, als ook voor de 
ouders en inwoners van Gendringen. 
Door het ondertekenen van deze 
samenwerkingsovereenkomst is 
dit nogmaals bevestigd door alle 
betrokkenen.” 
Half november is er een informatie-
avond. Omwonenden hebben hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. Het streven 
is in het voorjaar van 2022 een eerste 
ontwerp te hebben. De bouw kan dan in 
de tweede helft van 2022 starten. Het 
IKC kan naar verwachting in 2023 in 
gebruik worden genomen. 
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Valt dit onder grof 
huishoudelijk afval?

#scheidenscheelt

Heeft u nog grof huishoudelijk 
afval liggen? Bel naar Kringloop 
Aktief:(0900) 8313 en laat het gratis 
ophalen! Of maak online een afspraak:

Doe de quiz en laat uw grof huishoudelijk 
afval gratis ophalen door Kringloop Aktief!

Een oud matras

Een 
  big bag

Een kapott e 
   stoel

Een gras-
 maaier

Een oud matras

JA / NEE JA / NEEJA / NEE

JA / NEE JA / NEE JA / NEE

Een kapott e 
   stoel
Een kapott e 
   stoel
Een kapott e 

  big bag

Een gras-Een gras-
 maaier

1

2

4
5

6

3

Een kartonnen doos

Een stuk 
vloerbedekking

Vraag 1: ja, vraag 2: nee, vraag 3: ja, 
vraag 4: ja, vraag 5: nee, vraag 6: ja

De antwoorden vind je hier!



Waardering voor mantelzorgers in 
Oude IJsselstreek
Mantelzorgers zijn belangrijk in onze samenleving. Zij nemen de zorg 
voor familie, buren of vrienden op zich. Een mooie, maar vaak best 
intensieve taak. Ook in Oude IJsselstreek zijn veel mantelzorgers actief. 
De gemeente waardeert deze mantelzorgers voor hun inzet. Om deze 
waardering uit te spreken organiseert de gemeente ook dit jaar een 
kerstmarkt voor mantelzorgers van inwoners uit de gemeente.

Wat is een mantelzorger? 
Mantelzorgers bieden informele zorg 
aan hun directe familie, buren of 
vrienden. Daardoor is het voor hen 
bijvoorbeeld mogelijk om langer in hun 
eigen bekende omgeving te blijven 
wonen. Formeel spreken we van 
mantelzorg als de zorg verder gaat dan 
de gebruikelijke hulp die je als partner, 
kind of ouder normaal voor elkaar 
hebt. En als de mantelzorg meer is dan 
8 uur per week en/of langer dan drie 
maanden duurt.

Tot en met 25 jaar spreken we over 
jonge mantelzorgers. Zij groeien op 
met een ouder, broer, zus of ander 
gezinslid met een ziekte, beperking of 
verslaving. Sommige jonge mantelzor-
gers nemen  de zorg voor die naaste 
en soms ook het huishouden op zich.

Welkom op de 
mantelzorgbijeenkomst op 14 
december
Zorgt u meer dan 8 uur per week en/
of langer dan 3 maanden voor een 
inwoner van onze gemeente?  Dan 
kunt u zich aanmelden voor de mantel-
zorgwaardering. Op 14 december 
nodigen we alle mantelzorgers,  jong 
en volwassen, van 13:30 tot 15:30 uur 
uit voor de kerstmarkt op het DRU 
Industriepark. Onder het genot van een 

hapje en drankje spreekt de wethouder 
namens de gemeente haar waardering 
uit voor de inzet in het afgelopen jaar. 
Mantelzorgers ontvangen waarde-
bonnen die ze kunnen inwisselen voor 
een cadeau op de kerstmarkt van 
lokale aanbieders. Ook is er de moge-
lijkheid om andere mantelzorgers te 
ontmoeten en ervaringen en tips uit te 
wisselen. Mantelzorgers die niet naar 
de kerstmarkt kunnen of willen komen 
kunnen een waardebon aanvragen.
We volgen tijdens de kerstmarkt de op 
dat moment geldende coronarichtlijnen.

Aanmelden
Mantelzorgers kunnen zich t/m 
28 november aanmelden voor de 
kerstmarkt of de attentie via de 
website van de gemeente : www.oude-
-ijsselstreek.nl (zoekwoord: mantel-
zorgwaardering). Mantelzorgers die 
geen internet hebben, kunnen zich ook 
telefonisch aanmelden via (0315) 292 
292.

Waardering in andere gemeenten in 
2021
Woont u in de gemeente Oude IJssel-
streek, maar bent u mantelzorger van 
een inwoner uit een andere gemeente? 
Dan kunt u bij die andere gemeente 
terecht voor meer informatie over 
mantelzorgwaardering in 2021.

“Ben je nou helemaal betegeld?!”
Unieke tegelactie in de Vogelbuurt Ulft

Zaterdag 13 november tussen 11.00 en 14.00 uur kunnen bewoners 
van de Vogelbuurt in Ulft een tuintegel ruilen voor planten. Gemeente 
Oude IJsselstreek, Wooncorporatie Wonion, Stichting Steenbreek en 
Waterschap Rijn en IJssel houden samen de actie “Ben je nou helemaal 
betegeld?!” onder de vlag van Weet van Water. 

Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn geïnte-
resseerden van harte welkom op het 
Zwaluwpad in de Vogelbuurt in Ulft. 
Op deze locatie kunt u een tuintegel 
inleveren en krijgt u hiervoor twee 
prachtige vaste planten. Naast een 
plant die bijen en vlinders aantrekt, 
ontvangt u ook een eetbare plant zodat 
u letterlijk de vruchten kunt plukken van 
uw eigen tuin. 

Start actie
Om 11.00 uur zullen wethouder Ria 
Ankersmit en heemraad Berend Jan 
Bussink (Waterschap) samen de eerste 
stoeptegels wippen. 

Het Waterschap laat met een watertafel 
zien welke invloed meer groen in de 
wijk op wateroverlast op straat heeft. 
Tevens kunnen bewoners enkele tuinen 
bekijken om inspiratie op te doen en is 
er een afkoppelcoach aanwezig voor 
advies over het afkoppelen van het 
regenwater van het riool. 

Waarom tegels eruit, planten erin?
Tegenwoordig zijn veel tuinen 
grotendeels betegeld. En dat is jammer, 
want planten in plaats van tegels 
maken de tuin gezelliger, maar zorgen 
er ook voor dat het regenwater de 
grond in kan, dat het koeler is op warme 

dagen en dat er ruimte is voor dieren 
in de tuin. Bovendien kun je, als je 
regenwater opvangt, dit gebruiken voor 
de planten: dat is beter voor het klimaat, 
beter voor de planten en beter voor de 
portemonnee! 

Wethouder Ria Ankersmit: “Het is 
noodzakelijk en effectief om samen 
oplossingen te vinden voor ons 
veranderende klimaat en de gevolgen 
daarvan. En echt iedereen kan 
bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het 
vergroenen van tuinen en daken of het 
afkoppelen van de regenpijp van het 
riool. Alle kleine beetjes helpen.”

Samenwerking
In deze pilot werken Wooncorporatie 
Wonion, gemeente Oude IJssel-
streek, Waterschap Rijn en IJssel, 
Stichting Steenbreek en Dusseldorp 
Infra, Sloop en Milieutechniek samen 
onder de vlag van Weet van Water. 
Met Weet van Water proberen zij 
inwoners waterbewust te maken en te 
stimuleren om zelf in actie te komen 
en maatregelen te nemen. Dusseldorp 
Infra, Sloop en Milieutechniek gebruikt 
de ingeleverde tuintegels voor de 
aanleg van wegen. Samen willen we de 
Vogelbuurt in Ulft voorbereiden op het 
veranderende klimaat. 

Let op! Doorgang van de kerstmarkt is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Mocht 
de kerstmarkt niet door kunnen gaan dan ontvangen alle mantelzorgers die zich hebben aangemeld, 
uiterlijk in de laatste week van december 2021, een waardebon.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 16-11-2021 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 
11-11-2021 vinden op www.oude-ijssel-
streek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 
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Zet je fietsverlichting aan!
Je ziet ze her en der weer op straat verschijnen: de markeringen, die je er 
aan helpen herinneren om je licht aan te doen. Met spuitkrijt op de stoep, 
worden we er weer aan herinnert: Zet je lamp aan!

De klok is verzet en we fietsen weer in 
het donker als we naar huis gaan vanuit 
werk, school of als we ‘s avonds naar 
de sportvelden fietsen. Het is altijd even 
wennen en we vergeten nog wel eens 
onze lamp aan te zetten. Iedereen weet 
wel dat het gevaarlijk is om zonder licht 
te rijden, maar toch heeft zo’n derde van 
de Nederlanders geen goede fietsver-
lichting. Terwijl een goede verlichting 
de kans op een ongeval met 20 procent 
verkleint! 

Wethouder Ria Ankersmit: “Het is in veel 
gevallen geen onwil, maar we denken er 
gewoon niet altijd aan. Nu het vroeger 
donker wordt, moeten we weer even 
de batterijen vervangen en mogen we 

elkaar er best op wijzen dat de fietsver-
lichting aan moet.” Check als ouders 
even of de verlichting van je kinderen 
nog werkt en wijs je fietsmaatje er op, 
als hij of zij vergeet de verlichting aan te 
doen. Je ziet het immers zelf niet altijd 
als je onzichtbaar bent voor het overige 
verkeer. Op de ANWB site staan goede 
tips over fietsverlichting: www.anwb.nl. 

Inzameling snoei- en tuinafval 
(alleen op afroep)
In week 48 - dit is van maandag 29 november t/m vrijdag 3 december 
- wordt er grof snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) 
opgehaald. Het grove snoeiafval wordt alleen op afroep ingezameld. Dit 
om te voorkomen dat er onnodig wordt rondgereden. 

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

u wordt opgehaald meldt dan uw 
snoei- en tuinafval aan op www.oude-
-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen 
of telefonisch via het speciale service-
nummer (0314) 377 408. Aanmelden 
kan vanaf maandag 15 november tot 
vrijdag 26 november 12.00 uur en is 
alleen mogelijk voor particulieren.

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

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

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

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

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

Provincie wijst drinkwater-
reserveringsgebieden aan
Om ook in de toekomst in voldoende 
drinkwater te kunnen voorzien, 
reserveert provincie Gelderland 
grondwater voor de toekomstige 
drinkwatervoorziening. De provincie 
wijst daarvoor zogeheten drinkwa-
terreserveringsgebieden aan. Deze 
gebieden hebben bescherming nodig 
en er gelden beperkingen voor, zodat 
het grondwater ook in de toekomst 
geschikt blijft voor drinkwaterwin-
ning. Uit deze gebieden worden in de 
toekomst grondwaterbeschermingsge-
bieden geselecteerd. Voor de ontwikke-
lingen in het gebied betekent dit dat zij 
vaker te horen krijgen: “nee, tenzij”. 

Ook in onze gemeente is een gebied 
aangewezen door de provincie. Als 
gemeente onderschrijven we het belang 
van de drinkwatervoorzieningen voor 
nu en in de toekomst. Maar, omdat dit 
een gebied is, waar we al plannen heeft 
rondom bijvoorbeeld woningbouw, 
ontwikkeling van bedrijven en ener-
gieopwekking, zal de gemeente haar 
bezwaren uiten tijdens de nu lopende 
inspraakperiode. Wethouder Ben 
Hiddinga: “We maken ons zorgen om 
enkele belangrijke plannen die we 
vanuit de gemeente willen uitvoeren 
in dit gebied. De bestemming als 
kwetsbaar drinkwaterreserverings-
gebied zou kunnen betekenen dat de 

voortgang van sommige projecten in 
het gebied stagneert.” Wethouder Ria 
Ankersmit: ”Ook voor onze inwoners en 
ondernemers kan het gevolgen hebben. 
We vinden het dan ook heel belangrijk 
dat iedereen op de hoogte is.”

De provincie is verantwoordelijk voor 
de aanwijzing van de gebieden en de 
communicatie rondom dit onderwerp. 
Zij organiseert een online informatie-
bijeenkomst op 10 november 2021 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor 
meer informatie: www.gelderland.
nl (zoekwoord: drinkwaterreserve-
ringsgebieden). Onze inwoners en 
ondernemers kunnen indien nodig, 
bij de provincie bezwaar indienen. 
De inspraakperiode eindigt op 30 
november 2021.

Expositie Kunst door de 
Brievenbus 
Speciaal voor alle ouderen die in 
deze tijd noodgedwongen veel thuis 
zijn, startte Amphion Cultuurbedrijf 
het gratis project ‘Kunst door de 
Brievenbus’. 

Over Kunst door de Brievenbus
Kunst door de Brievenbus is een project 
van Lang Leve Kunst en Naoberschap 
van Amphion Cultuurbedrijf. Om de 
week ontvangen meer dan 150 oudere 
Achterhoekers een tekenopdracht in de 
bus. Het project ontstond in april 2020, 
toen corona ervoor zorgde dat veel acti-
viteiten niet doorgingen en nagenoeg 
iedereen aan huis gebonden was. Met 
dit project komt telkens wat positiviteit 
het huis binnen. Inmiddels is er een 
grote schare trouwe fans en nog steeds 
melden ouderen zich aan. Als kers op 
de taart wordt een expositie voorbereid.

Reizende expositie
Sinds begin 2020 genieten vele Achter-

hoekers om de week thuis van het 
maken van een kunstzinnige opdracht. 
Vanaf nu mag de rest van de wereld 
meegenieten, tijdens het bekijken van 
de reizende expositie met werk van o.a. 
inwoners van de gemeente Oude IJssel-
streek, gemaakt tijdens het project. 
Van 15 november tot 29 november 
is de expositie te zien in de hal van 
het gemeentehuis. Kom een kijkje 
nemen en lees over de ervaringen van 
deelnemers. 

Meedoen
Wilt u meedoen aan Kunst door de 
Brievenbus? Geef uw naam, telefoon-
nummer, adres of emailadres door via 
info@amphion.nl o.v.v. ‘Kunst door de 
Brievenbus’ of bel naar (0314) 37 60 00.

Kijk voor meer informatie op Kijk op 
https://www.amphion.nl/samenleving/
langlevekunst/ 

Beoogde nieuwe locaties
 zoekgebied drinkwatergebieden

Huidige
 grondwaterbeschermingsgebied

http://www.anwb.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
http://www.gelderland.nl
http://www.gelderland.nl
https://www.amphion.nl/samenleving/langlevekunst/
https://www.amphion.nl/samenleving/langlevekunst/


Begroting 2022 gewijzigd vastgesteld door  
de gemeenteraad
Afgelopen donderdag, 4 november, heeft de raad de begroting 2022-2025 met nog een extra ambitie 
van 10 miljoen euro voor woningbouw, vastgesteld. Een mooi moment, omdat dit betekent dat we 
door kunnen met de ambitieuze plannen om onze brede welvaart te behouden en te versterken. 

De raad bespreekt de begroting in, wat we noemen, 
de algemene beschouwingen. Daarbij geven alle 
politieke partijen aan, hoe zij denken over de begroting 
zoals deze is voorgesteld door het college. Er zijn drie 
moties aangenomen. Een motie is een uitspraak van 
de raadsleden, waarbij zij een actiepunt voorstellen 
aan het college. Het voorstel van Lokaal Belang, 
CDA en PvdA, waarbij zij voorstellen om honderd 
tijdelijke woningen te plaatsen in onze gemeente, is 
aangenomen. Hiervoor wordt door de gemeenteraad 
maximaal tien miljoen euro beschikbaar gesteld. 
De raadsleden waren positief over het plan, maar 
benadrukten bij het college ook om te kijken naar 
de haalbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast was 

er een motie van PvdA, Lokaal Belang en CDA die 
gezamenlijk een plan presenteren, om de procedures 
voor het bouwen van woningen te kunnen versnellen. 
Door onder andere meer verantwoordelijkheid bij de 
ontwikkelaars zelf neer te leggen. Ook deze motie 
werd aangenomen. Tot slot werd er een motie 
aangenomen waarbij extra aandacht wordt gevraagd 
voor het groenbeleid.

Andere onderwerpen die besproken werden, waren de 
voortgang van STOER, het belang van de agrarische 
sector in onze gemeente, klimaatadaptatie en de 
werkdruk in de gemeentelijke organisatie en voor de 
raadsleden. 

De conclusie: we staan er goed voor en er is voldoende 
budget om alle plannen ook uit te voeren met deze 
begroting. We zetten de weg die we ingeslagen zijn 
met nog meer lef voort. De raad en college zijn blij met 
de uitkomst en de plannen die er liggen en bouwen 
samen door aan de brede welvaart. 
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Openbare bekendmakingen 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.officielebe-
kendmakingen.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.
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 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. 

Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Grotestraat 28 (bij kerk), standplaatsmelding 

verkoop kerstbomen en glühwein op 11-12- 2021, 
acceptatie verzonden 03-11-2021, procedure 1

SILVOLDE
- Markt (thv nrs. 2, 2A, 3, 3A en 3B), standplaats-

vergunning verkoop vis en visproducten iedere 
woensdag en zaterdag in 2022, vergunning 
verzonden 29-10-2021, procedure 3A

TERBORG
- Ettensestraat 10, plafonds en vloeren brandwerend 

gemaakt, aanvraag ontvangen 02-11-2021, 
procedure 1 

- Pellendijk 1, bouwen melkveestal, vergunning 
verzonden 01-11-2021, procedure 3A

ULFT
- DRU-laan 2, bouwen + reclame + uitvoeren werk of 

werkzaamheden: realiseren alternatief ‘Huntenpop’, 
procedure 3A

- DRU-laan 2, melding incidentele festiviteiten op 
12, 13 en 14 november, acceptatie verzonden 
31-10-2021, procedure 1 

- Kerkstraat (tussen nr. 10A en 10C), standplaats-
vergunning verkoop vis en visproducten iedere 
vrijdag in 2022, vergunning verzonden 29-10-2021, 
procedure 3A

- Hoek Kerkstraat/Middelgraaf, standplaatsmelding 
verkoop oliebollen op 29, 30 en 31 december 2021, 
acceptatie verzonden 29-10-2021, procedure 1

- Riezenweg 1, uitbreiden bedrijfsgebouw, vergunning 
verzonden 01-11-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
- Anna van Saksenstraat 20, plaatsen erker, 

vergunning verzonden 01-11-2021, procedure 3A
- Gesinkkampstraat 4, melding activiteitenbesluit: 

vervangen van argon- en stikstoftanks, acceptatie 

verzonden 03-11-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 11-11-2021)

Westendorp
- Buulsdijk 4, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 01-11-2021, procedure 3A

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

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

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

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

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

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

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

http://www.officielebekendmakingen.nl
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