
3 november 2021

Tegel eruit, boom erin   2
Column wethouder Ria 
Ankersmit   2

Voortgang Hoge Brug Ulft   3
Samenwerking inwoners en 
gemeente   4

Raadspagina’s   6

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.

Predicaat Koninklijk 
voor Kaak Terborg
Afgelopen vrijdag werd het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt aan de directie van de 
Kaak Groep BV in Terborg. Het predicaat is toegekend ter gelegenheid van het 
175-jarig bestaan van de Kaak Groep. De uitreiking werd gedaan door plaatsvervan-
gend Commissaris van de Koning Jan Markink en burgemeester Otwin van Dijk. 

Kaak door de jaren heen
De huidige Kaak Groep is een totaal-
leverancier van de bakkerijindustrie 
wereldwijd. Alles wat er nodig is in 
een bakkerij(fabriek) wordt door Kaak 
ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd 
of zoals zij zelf zeggen ‘van silo tot krat 
en alles wat daartussen zit’. De historie 
van Kaak begint in 1846 met Johannes 
Hendricus Weenink die zich in dat jaar 
samen met zijn gezin in Lichtenvoorde 
vestigt als zelfstandig koperslager. Zijn 
zoon Jan neemt in 1859 het stokje over 
aan de Hoofdstraat 25 in Terborg. Als 
Jan in 1878 overlijdt, zet zijn vrouw de 
zaak voort. Zij trouwt drie jaar later met 
Bernard Kaak die als knecht bij haar in 
dienst is. Dit is het moment dat de eerste 
telg van de familie Kaak in het bedrijf 
komt. Hierna staat er steeds een ‘Kaak’ 
aan het hoofd. De tweede generatie Kaak 
– zoon Jan - komt in 1902 het familie-
bedrijf versterken. Een jaar later gevolgd 
door zijn broer Willem. Kaak produceert in 
die tijd diverse huishoudelijke producten 
van metaal zoals emmers en teilen. In 
1915 nemen de broers de firma B. Kaak 
over.

In 1927 kopen de broers een bedrijfspand 
aan de Silvoldseweg 53 in Terborg dat 
ingericht wordt voor het produceren van 
blikken producten als melkblikken en 
bakplaten. In 1936 besluiten ze de zaken 
te splitsen. Jan wordt eigenaar van de 
blikfabriek, terwijl Willem de werkplaats 
en winkel aan de Hoofdstraat voor zijn 
rekening neemt. Stef Kaak, de zoon 
van Jan, komt in 1937 in dienst bij de 

Terborgsche Blikfabriek. De winkel zou 
uiteindelijk in 1957 worden opgeheven.
Vooral vanaf de jaren zestig, als ambach-
telijke bakkerijen steeds vaker overscha-
kelen op een meer gemechaniseerd 
bakproces, start Stef Kaak, die zijn vader 
in 1953 is opgevolgd, met de toelevering 
van transportsystemen voor deze sector 
en kort daarop volgen de eerste geau-
tomatiseerde productielijnen. In 1976 
introduceert Kaak Metaalwarenfabriek 
B.V. zoals het bedrijf inmiddels heet, 
het Multi-Way systeem, een door Kaak 
gepatenteerde oplossing die de wijze 
van koelen in bakkerijen fundamenteel 
verandert. 

Begin jaren negentig slaat Kaak een 
nieuwe koers in: het inrichtingen van 
complete bakkerijen wordt corebusiness. 
In 1994 is inmiddels ook Jan Kaak (zoon 
van Stef), in het familiebedrijf gekomen. 
Samen met de andere directieleden volgt 
hij de ingeslagen koers van zijn vader en 
breidt het bedrijf verder uit. 

Maatschappelijk ondernemen
Zo heeft het familiebedrijf Kaak zich in 
hun 175-jarig bestaan ontwikkeld tot 
wereldmarktleider in turn-key oplossingen 
voor industriële bakkerijen. Het bedrijf 
(met een omzet van zo’n 150 miljoen) 
is zich daarbij terdege bewust van de 
verantwoordelijkheden die het heeft voor 
mens en milieu. In veel opzichten loopt de 
Kaak Groep voorop als het gaat om maat-
schappelijk ondernemen. Ook de zorg 
voor werknemers en hun welzijn neemt 
een prominente plaats in.

Kaak in Terborg bestaat 175 jaar 
en heet vanaf nu ‘Royal Kaak’. Op 

de foto vlnr.: plv. Commissaris van 
de Koning Jan Markink, Jan Kaak 

(directie Kaak), burgemeester Otwin 
van Dijk en Lodewijk van der Borg 

(directie Kaak).  ▶

Welkom in het 
Pleegoudercafé
Ben jij pleegouder of wil je misschien 
pleegouder worden? Dan is het pleegou-
dercafé dé plek om andere pleegouders 
te ontmoeten!
4 november 20.00 uur Doetinchem 
Stadscafé Simons
5 november 13.00 uur Winterswijk 
Spoorstraat 25
9 november 10.00 uur Ulft
Schaftlokaal DRU 

Aanmelden is niet nodig. Het eerste 
kopje koffie of thee is gratis. Meer 
informatie: (06) 8262 9980 of www.
platformpleeggezinnenachterhoek.nl 

Markt 
Gendringen 
weer op 
vertrouwde plek
Vanaf donderdag 4 november zijn de 
marktkramen in Gendringen weer op 
hun vertrouwde locatie aan de Raad-
huisstraat te vinden. De markt was 
tijdelijk verplaatst naar het Kerkplein bij 
de hoofdingang van de Oevelgunne. Nu 
de wegwerkzaamheden zijn afgerond, 
kan de markt weer terug naar haar oude 
plek. De markt is bereikbaar vanaf de 
Bringenborg – Grotestraat en niet vanaf 
de Veldweg / Ds. van Dorpstraat. Deze 
zijn namelijk afgesloten vanwege werk-
zaamheden.
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Tegel eruit, (gratis) boom erin!
Meer en beter groen zorgt ervoor dat u ook in de toekomst in een 
gezonde en prettige omgeving kunt leven. Daarom willen we het groene 
karakter in Oude IJsselstreek zo veel mogelijk uitbreiden. U kunt 
helpen door in uw tuin ruimte te maken voor een boom. Bomen maken 
onze omgeving groener, geven verkoeling en houden het regenwater 
langer vast. Daarnaast bieden ze kleine dieren en insecten voedsel en 
veiligheid. Daarom krijgt u van ons een boom cadeau! 

Hoe werkt het?
Vanwege het enorme succes van 
de vorige keren, zijn de uitdeelac-
ties vervroegd. Zo kunt u mogelijk al 
eerder van uw gratis boom genieten. 
In onderstaand overzicht kunt u lezen 
wanneer uw postcode aan de beurt 
is. De postcodes die in maart aan 
de beurt zijn mogen in november en 
december een boom bestellen. Dit is 
anders dan voorgaande jaren omdat 
we meer tijd nodig hebben om de grote 
aantallen bomen te bestellen. Woont 
u op de postcode 7070, 7071, 7075 of 
7076? Dan kunt u zich in november en 
december 2021 aanmelden voor een 
gratis boom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één boom 
per adres. Hierbij is er keuze uit 10 
verschillende boomsoorten. De bomen 
hebben een stamomtrek van 10-12 
cm, een hoogte van circa 2,5 - 3 meter 
en worden geleverd met naakte wortel. 
Dit houdt in dat er geen pot of kluit is, 
alleen kale wortels. 

Boomkeuze
Afhankelijk van de locatie waar de 
boom geplant wordt, kunt u kiezen 

voor een grote 
(kan 20 tot 25 
meter hoog en 
12 tot 20 meter 
breed worden) of 
een wat kleinere 
boom (kan 6 tot 12 meter hoog 
worden en 5 tot 7 meter breed). Grote 
bomen zijn: zomereik, kleinbladige 
linde, walnoot en tamme kastanje. De 
kleine bomen zijn: krentenboom, rode 
meidoorn, gewone lijsterbes, rode 
kerspruim, elstar appel en conference 
peer. In particuliere tuinen adviseren 
wij om een afstand van 2 meter tot 
de erfgrens aan te houden. Op onze 
website vindt u meer informatie.

Spelregels voor postcodes 7070, 
7071, 7075 en 7076
Heeft u een bedrijf of woont u op 
postcode 7070, 7071, 7075 of 7076 
(Ulft, Etten en Varsselder), dan kunt u 
vanaf 1 november een boom bestellen. 
Bestel hem uiterlijk vóór 30 december. 
Dit kan via het inschrijfformulier op 
onze website www.oude-ijsselstreek.
nl/gratisboom. U kunt maximaal één 
boom per adres bestellen. In week 9 
van 2022 leveren wij de bomen uit. De 
exacte datum volgt nog. Wanneer de 
overige postcodes een boom kunnen 
bestellen leest u later in dit Gemeen-
tenieuws en op onze sociale mediaka-
nalen.

Klimaatatlas
Geen ruimte voor een boom maar wilt 
u wel bijdragen aan natuur en klimaat? 
Denk dan eens aan het aanleggen 
van een groen dak of het afkoppelen 
van het regenwater. De gemeente en 
het Waterschap hebben samen een 
zogenaamde Klimaatatlas gemaakt. 
Zo is er een kaart die aangeeft in welke 
gebieden het op tropische dagen extra 
heet aanvoelt. Meer info of handige 
tips? Kijk dan op www.weetvanwater.nl 

Maand / jaartal mrt 2022 nov 2022 mrt 2023

Postcode 7070 7077 7083

Postcode 7071 7078 7084

Postcode 7075 7080

Postcode 7076 7081

Woont u op de postcode 7070, 7071, 7075 of 
7076? Dan kunt u zich in november en december 
2021 aanmelden voor een gratis boom via www.
oude-ijsselstreek.nl/gratisboom.

▲ Wethouder Ankersmit

Op weg naar  
vitaal, leefbaar 
en toekomst- 
bestendig  
buitengebied
Vorige week woensdag, 27 oktober, 
was de raadsavond over ‘Vitaal 
buitengebied’. Het was een mooie 
avond waarbij we een kijkje kregen 
in de toekomst. Het was confron-
terend en tegelijk inspirerend. We 
staan voor grote ontwikkelingen, 
zoals de toekomst van de landbouw, 
de veranderingen in het klimaat en 
de woningnood. Zo schetste Frank 
Stroeken van Wing vier extreme 
scenario’s om ons uit te dagen en 
te prikkelen. Die scenario’s waren 
gebaseerd op de vraag: waar ga je 
voor? Een productief buitengebied 
gericht op economisch belang? 
Een technologisch buitengebied vol 
innovatie? Een verhalend en rustig 
buitengebied? Of een buitengebied 
gericht op cultuur en natuur? Een 
extreme vergelijking, die gelijk veel 
vragen opriep. Want zoals Stroeken 
zei: “Het zal niet één van de vier 
worden, maar een combinatie.” Toch 
is het goed om hier een discussie 
over te voeren. Wat vinden wij als 
gemeente en inwoners belangrijk op 
de lange termijn? 

Of we het leuk vinden of niet, de 
toekomst gaat er anders uitzien. 

We hebben ons buitengebied 
nodig voor energieopgaven, voor 
landbouw, voor woningen, recreatie 
en nog zoveel meer. Zoals een 
van de agrarisch ondernemers 
het mooi benoemde: “Er is een 
grondhonger”. En hoewel het 
lijkt alsof dit allemaal lijnrecht 
tegenover elkaar staat, lieten de 
experts ons zien, dat het zeker 
samen kan. Gedurende de avond 
zag ik steeds meer kansen. Er is 
heel veel mogelijk, zoals ook Zwier 
van der Vegte van Agro-innova-
tiecentrum De Marke liet zien. De 
inwoners laten zien dat ze al een 
duidelijke rol spelen in de transitie. 
We hebben elkaar nodig om ons 
mooie buitengebied vitaal, leefbaar 
en toekomstbestendig te houden. 
Wat ik als belangrijkste mee heb 
genomen van de avond is de 
opmerking van Van der Vegte: “We 
staan al genoeg tegenover elkaar. 
We moeten niet polariseren en het 
samen in harmonie doen.”

Nieuwsgierig geworden naar deze 
inspirerende avond? Je kunt deze 
terugkijken via de site van de raad 
(raad.oude-ijsselstreek.nl bij ‘verga-
deringen’)

Begrotingsraadsvergadering  
4 november 2021, 18:00 uur
De raadsvergadering vindt plaats 
op het DRU Industriepark aan de 
Hutteweg 24 in Ulft. De vergadering is 
openbaar en er zal een publieke tribune 
aanwezig zijn. U kunt de vergadering 
tevens online volgen via de livestream 
zoals onderstaand omschreven.

Onderwerpen:
- 2e termijn Begrotingsraadsvergade-

ring
- Besluitvorming over 2e bestuursrap-

portage 2021, programmabegroting 
2022-2025 en belastingverorde-
ningen 2022

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.vergade-
ringen’.
Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt 
u aanvragen via griffie@oude-ijssel-
streek.nl
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met raadsgriffier 
Marco Looman: (0315) 292 439 of 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

http://www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
http://www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
https://weetvanwater.nl/
http://www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
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http://raad.oude-ijsselstreek.nl
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Voortgang en planning 
terugplaatsen Hoge (Oer) Brug 
Ulft vertraagd
Samen met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek werkt de 
gemeente aan de vervanging van de fiets- en wandelbrug over de Oude 
IJssel in Ulft. Volgens planning zou de brug in november klaar zijn voor 
terugplaatsing en gebruik. Helaas blijkt deze planning niet haalbaar. 
Door een aantal factoren, waaronder de verkrijgbaarheid van materialen, 
is het terugplaatsen vertraagd. 

Circulaire bouwmaterialen
De nieuwe brug wordt bijna volledig 
circulair gebouwd door hergebruik van 
materialen. De staalconstructie vormt 
het fundament van de brug. Deze 
moet niet alleen kwalitatief voldoen 
aan de huidige eisen, de gezamen-
lijke doelstelling is ook dat de nieuwe 
brug de komende 50 jaar weer kan 
overbruggen. De constructie wordt dus 
flink onderhanden genomen en waar 
nodig deels vernieuwd of verstevigd. 
Hiervoor zijn specifieke materialen 
nodig die minder gangbaar zijn binnen 
het aanbod aan circulaire bouwmate-
rialen en daardoor slecht verkrijgbaar. 
Denk aan afmetingen en diktes in 
stalen profielen, balk- en plaatmate-
riaal. Ook vergen de werkzaamheden 
meer tijd dan vooraf gedacht. 

Beschikbaarheid van grondstoffen
In de gehele bouwsector staat de 
beschikbaarheid van grondstoffen 
behoorlijk onder druk. Ook wij 
ondervinden hier hinder van. Het 
benodigde hout voor het Accoya 
brugdek moest aangevoerd worden 
vanuit het buitenland. Helaas is dit 

hout beperkt leverbaar en we hebben 
daardoor te maken met stagnatie 
in de levering. Het hout is inmiddels 
geleverd en ondergaat nu een speciale 
behandeling om daarna duurzaam 
verwerkt te kunnen worden.

Terugplaatsen brug
Door de vertraging in de levering van 
het hout voor het brugdek moet het 
bouwteam de planning bijstellen. In 
de week van 10 t/m 14 januari 2022 
wordt, mits de weersomstandigheden 
het toelaten, de brug teruggeplaatst 
op zijn oude plek. Na het inhijsen van 
de brug neemt het nog enkele weken 
in beslag om de brug verder af te 
monteren en af te werken. Omdat 
asfalteren in de wintermaanden 
niet het meest optimale resultaat 
oplevert, worden noodverhardingen 
aangebracht om beide zijden van de 
brug aan te sluiten. Als alles volgens 
planning verloopt betekent dit dat 
wandelaars en fietsers vanaf 14 
februari 2021 de brug weer kunnen 
gebruiken. In het voorjaar wordt het 
fietspad en de aansluitingen naar de 
brug geasfalteerd.  

Poorten passage Terborg op 
bepaalde tijden dicht
Met ingang van eind oktober wordt 
de passage naast Hoofdstraat 14 in 
Terborg gesloten van 22.00 uur tot 
07.00 uur. De passage is in nachtelijke 
uren dus niet meer toegankelijk.

Vanaf begin december wordt de 
passage tijdens winkeltijden een 

voetpad. Dit is in verband met de 
veiligheid van de voetgangers.

Bovenstaande wijzigingen worden ter 
plekke aangegeven via bebording. 
Heeft u hier vragen over? Dan kunt u 
contact opnemen met gebiedsmake-
laar Sonja Vink via: (0315) 292 340.

Pop-up priklocaties in Oude 
IJsselstreek
Op 3 en 6 november is de GGD Noord- en Oost Gelderland in Oude IJssel-
streek met twee pop-up priklocaties. Iedereen die vragen heeft of zich 
wil laten vaccineren kan hier terecht zonder eerst een afspraak te maken. 
Alleen een mondkapje en een legitimatiebewijs meenemen is voldoende. 

Locaties en tijden
- woensdag 3 november, 11.00-19.30 

uur, Varsseveld: Het Borchuus, 
Kerkplein 3

- zaterdag 6 november, 09.00-17.00 
uur, Ulft: DRU Industriepark, Hutteweg 
2 

Meer informatie over de priklocaties
in Oude IJsselstreek vind je op
www.oude-ijsselstreek.nl

Vragen?
Voor alle vragen over corona en 
coronavaccinaties kun je bellen 
met (0800) 1351 (7 dagen per week 

8.00-20.00 uur). Op www.coronavac-
cinatie.nl vind je de meest actuele 
informatie. Op www.ggdnog.nl. kun je 
zien op welke pop-up-locaties je in de 
regio nog meer terecht kunt.

Verkiezingen gemeenteraad 16 maart 2022

Inschrijving aanduiding politieke 
groepering
De burgemeester van Oude IJsselstreek 
maakt op grond van het bepaalde in 
artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend, 
dat politieke groeperingen die een 
vereniging zijn met volledige rechts-
bevoegdheid, kunnen verzoeken ten 
behoeve van de op 16 maart 2022 te 
houden verkiezing van de leden van 
de raad van de gemeente, waarvoor 
de kandidaatstelling zal plaatshebben 
op 31 januari 2022, hun aanduiding 
daarvan in te schrijven in een register, 
dat door het centraal stembureau 
voor die verkiezing wordt aangelegd. 

Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk worden gericht tot het centraal 
stembureau voor de verkiezing van de 
leden van de raad van deze gemeente, 
gevestigd bij het gemeentehuis van 
deze gemeente. Het verzoek dient 
uiterlijk op 20 december 2021 te zijn 
ontvangen.
 
Politieke groeperingen waarvan de 
aanduiding reeds bij de Kiesraad of het 
centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van provinciale staten is 
geregistreerd hoeven geen inschrijving 
aan te vragen. Politieke groeperingen 
die bij de voorgaande gemeenteraads-
verkiezing een geldige kandidatenlijst 
hebben ingeleverd, hoeven eveneens 
geen inschrijving aan te vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij
u naar de website:
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen 

http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Samenwerken met de gemeente
In augustus en september 2021 hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van 
het inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. Dit onderzoek ging over de samenwerking 
tussen inwoners en gemeente en het betrekken van inwoners bij plannen van de 
gemeente. We noemen dat ook wel participatie. We zijn erg blij met de grote deelname! 
447 van de 1.418 panelleden vulden de vragenlijst in. Door het grote aantal deelnemers 
geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld. We delen graag wat 
onderzoeksresultaten.

Participatie
Welke vormen van participatie vindt u dat de 

gemeente moet gebruiken?
Top 3

Het informeren 
van inwoners, 
bedrijven en 

andere belang-
hebbenden 

77%

Inwoners de 
mogelijkheid 

geven om hun 
mening te geven 

72%

Zich laten 
adviseren door 

inwoners, 
bedrijven en 

andere belang-
hebbenden 

64%

Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om samen 
te werken met de gemeente Oude IJsselstreek? 

Top 3

Het verbeteren 
van mijn eigen 
woonomgeving 

85%

Het bewaken van 
de belangen van 

de buurt
(gemeenschap) 

59%

Ik wil op de 
hoogte zijn van 

alle plannen 
52%

‘Plannen van de gemeente zijn beter als het samen 
met inwoners is gemaakt’

(Zeer) eens 
80%

Neutraal 
5%

 (Zeer) 
oneens 

3%

Weet ik niet 
2%

‘De gemeente betrekt haar inwoners voldoende bij 
haar plannen’

(Zeer) eens 
17%

Neutraal 
34%

 (Zeer) 
oneens 

41%

Weet ik niet 
7%



Participatie

‘Het is duidelijk hoeveel invloed ik heb 
als ik samenwerk met de gemeente’

(Zeer) 
eens 
11%

Neutraal 
32%

 (Zeer) 
oneens 

46%

Weet ik 
niet 
11%

Met welke stelling bent u het het meest eens?

De gemeente moet zelf 
beslissingen nemen en 
zoveel mogelijk luiste-

ren naar inwoners 
80%

Inwoners moeten over-
al over mee kunnen 

beslissen 
20%

Weet ik niet/ geen 
mening 

1%

Vanaf 2022 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. In deze wet staat onder andere omschreven dat een 
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het informeren en betrekken van zijn omgeving. Dat betekent, dat inwoners 
die bijvoorbeeld bouwplannen hebben, zelf hun omgeving moeten informeren en betrekken. 

Wat vindt u er van dat inwoners zelf hun omgeving moeten informeren en betrekken bij hun plannen?
Top 3

De gemeente moet helpen bij het informeren en betrekken 38%
Ik vind dit een verantwoordelijkheid van de gemeente 19%
Een mooi voorbeeld van Naoberschap 14%

Bekendheid van partijen en personen
Kent u de 

belangenvereniging in 
uw dorp?

Ja 49% 
Nee 51% 

Kent u één of meer raadsleden in de 
gemeente Oude IJsselstreek?

Ja, één 14%
Ja, meer 48%

Nee 37%

Kent u (enkele) wethouders en/of 
ambtenaren van de gemeente 

Oude IJsselstreek?

Ja, één of meer wethouder(s) 48%
Ja, één of meer ambtenaren 37%

Nee 36%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De resultaten hebben direct invloed op het beleid over samenwerking tussen inwoners en gemeente (participatiebeleid). 
Zo komt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat inwoners graag persoonlijk worden uitgenodigd om samen te werken. Nu 
wordt vaak een algemene oproep gedaan, maar dat is dus niet voldoende. In het beleid komt nu te staan, dat we andere 
(persoonlijke) manieren in gaan zetten om inwoners te bereiken. Het belangrijkste doel van samenwerken met de 
gemeente is volgens de deelnemers aan het onderzoek dat er betere plannen worden gemaakt. Zo zijn er nog veel meer 
uitkomsten die ons helpen bij het schrijven van het beleid dat we eind dit jaar voorleggen aan de Raad. U kunt het als 
inwoner dan ook inzien. Uiteraard zullen we hier over communiceren. Nog niet 
via een persoonlijk bericht, maar wel in de gemeentepagina’s en op onze social 
media kanalen.



Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad? Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Gemeenteraad bezoekt 
natuurgebied De Vennebulten

Op vrijdagmiddag 15 oktober is de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op werkbezoek geweest in 
natuurgebied De Vennebulten. De Vennebulten is een prachtige plek om te wandelen en te fietsen. 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft er in 2014 een uitkijktoren geplaatst, waarvan je een heel 
mooi panorama-uitzicht hebt op het natuurgebied met in het bijzonder de schaapskooi.

De gemeente Oude IJsselstreek is begonnen om 
het Zwarte Veen en het naastgelegen natuurge-
bied de Vennebulten (kampenlandschap) onder de 
projectnaam ’t Venne onder handen te nemen. Doel 
is de ecologische, landschappelijke, recreatieve en 
toeristische waarden van het gebied, en daarmee 
ook de plattelandseconomie, te versterken. Tijdens 
het werkbezoek werd de gemeenteraad bijgepraat 
over al het moois wat er in dit prachtige natuurgebied 
gebeurt.

De opgaves in Vennebulten
De gebiedsontwikkeling in De Vennebulten is een 
gezamenlijk project van onder andere de gemeente, 
het waterschap, de provincie, stichtingen en vrijwilli-
gers. In 2007 heeft de gemeenteraad het schetsboek 
‘t Venne vastgesteld waarin voor het gebied De 
Radstake-Vennebulten-Zwarteveen onder andere 
wordt ingezet op versterking natuur en landschaps-
waarden, vergroting recreatieve beleving en herverka-

veling van onze pachtgronden ter versterking van de 
landbouwsector. Ter uitvoering van het plan ’t Venne 
heeft de afgelopen jaren herstel van het oorspronke-
lijke heidegebied plaatsgevonden, is de schapenstal 
vernieuwd en is een uitkijkpunt gerealiseerd. 
Daarnaast is het op orde brengen van het waterhuis-
houdkundig systeem één van de hoofdopgaves.

Veldbezoek
Tijdens het werkbezoek op 15 oktober is de raad 
bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied 
door de betrokken gebiedspartners, waardoor 
het Waterschap Rijn en IJssel en adviesbureau 
Eelerwoude. Na een korte introductie door wethouder 
Ria Ankersmit kreeg de gemeenteraad een presentatie 
over het gebiedsproces Baaksebeek-Veengoot. 
Vervolgens stond er een veldbezoek per bus op de 
planning. De aanwezige raadsleden waren onder de 
indruk van de prachtige natuur en het innovatieve land-
bouwkundig gebruik van de gronden. 

#zogeetdat

De gemeenteraad staat aan het 
hoofd van onze gemeente. Maar hoe 
werkt het nu eigenlijk? In deze rubriek 
leg ik dat uit. Dit keer: de begroting

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. 

Het debat over de begroting is voor de gemeen-
teraad één van de belangrijkste gebeurtenissen 
in het raadsjaar. De raad heeft namelijk het 
budgetrecht. Dat bekent dat de gemeenteraad 
de bevoegdheid heeft om financiële 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.

Op donderdagavond 4 november vanaf 18.00 
uur vindt in de conferentiezaal op het DRU 
Industriepark in Ulft de besluitvorming over de 
begroting plaatst. U bent van harte welkom om 
deze bijzondere vergadering bij te wonen!

Marco Looman
Griffier

Contactgegevens 
Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel
 
Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

E-mail: griffie@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292

http://raad.oude-ijsselstreek.nl
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Hier sta ik voor
Helaas kom ik er te weinig, maar deze bijzonder 
mooie plek op de Heelweg is jaren geleden in nauwe 
samenwerking met de Hengelsportvereniging ’t Hoge 
Venne tot stand gekomen. Mijn vader was er destijds 
bestuurslid. Inmiddels is het een met veel groen 
omringd viswater waar veel sportvissers op afkomen. 

Voor wie deze plek nog niet kent: Je hoeft geen 
sportvisser te zijn – dat ben ik ook niet – om je te 
verbazen over de prachtige natuur, de vele vogels en 
de rust die van deze voormalige kleine zandwinning 
uitgaat.Jaap Veldhorst

Raadslid Lokaal Belang

‘‘t Hoge Venne Heelweg’

Raadspraat: raadsleden aan het woord 

Peter Heesen
Fractieassistent 
Lokaal Belang

“Hoge bomen vangen 
 veel wind”

Onlangs is de Regionale Energiestrategie 1.0 
(RES 1.0) akkoord bevonden door de raad. Dit is 
één van de maatregelen uit het klimaat- 
akkoord. Onze gemeente doet het zeer goed 
op het gebied van opwekking van duurzame 
energie in de Achterhoek. Ik hoop dat de overige 
gemeenten die aangesloten zijn een voorbeeld 
zullen nemen aan de initiatieven van onze 
gemeente.

Onlangs mocht ik getuige zijn van de opening 
van windpark Den Tol. Respect voor het 
doorzettingsvermogen en de veerkracht van de mensen 
die dit project gerealiseerd hebben. Zoals altijd heb je 
voor- en tegenstanders, maar ik denk dat de noodzaak 
van de energietransitie duidelijk is. 

Met de wind in de rug op zoek naar meer alternatieven
Specifiek voor onze gemeente hebben we met de 
windmolens in Netterden veel bijgedragen aan 
windenergie. De komende jaren willen we ons richten 
op meerdere vormen van duurzame energie, zoals 
zonne-energie, waterkracht, waterstofproductie en 
andere alternatieve technieken. 
Belangrijk hierbij is om voortdurend goed in contact te 
staan met de inwoners van onze gemeente, zodat we 
samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Jan Spronk
Fractieassistent 
VVD

“Het verkiezings- 
 programma”

Uw VVD-fractie is de afgelopen weken druk 
geweest met het nieuwe verkiezingsprogramma. 
Hierin leggen wij vast wat wij graag willen 
bereiken in de raadsperiode 2022-2026 in Oude 
IJsselstreek. We krijgen van de VVD alle vrijheid 
voor een eigen programma. 

Lid zijn van een lokale fractie betekent dat je mee mag 
denken over wat je belangrijk vindt voor Oude IJssel-
streek in de komende raadsperiode. Het resultaat is 
een lokaal programma dat door de hele fractie wordt 
gedragen. Want we zijn aangesloten bij de landelijke 
VVD, maar vooral een lokale politieke fractie met korte 
VVD-lijnen naar Regio Achterhoek, Provincie en Den 
Haag.

Meedenken en meedoen
Op woensdag 3 november mogen de VVD leden in de 
Oude IJsselstreek voorstellen tot wijziging indienen. 
Zij stellen daarna het programma vast. In de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022 kunnen vervolgens alle inwoners het programma 
gebruiken om te bepalen op wie ze gaan stemmen. 

Lid zijn van een politieke fractie betekent dus ook een 
actieve bijdrage leveren aan de toekomst van onze 
gemeente. Doet u mee?

Dirk-Bastiaan
de Jong
Fractieassistent 
ADA

“Vers perspectief”

3 à 4 maanden terug zat ik voor het eerst met 
de rest van onze fractie van ADA om de tafel 
en bespraken we hoe de dynamiek in de lokale 
politiek ver te zoeken is. 2 à 3 maanden later 
word je benoemd tot fractieassistent en dan 
word je gevraagd een column te schrijven voor 
in de krant. 

Voordat ik hieraan begon was mijn grootste deelname 
aan de politiek flyeren voor een andere liberale partij 
en met vrienden praten over wat er in Den Haag speelt. 
Het voelde allemaal eerder als een “learning-cliff” dan 
een “learning-curve”, maar dat maakt het allemaal des 
te leuker. 

Er komt in een keer veel op je af. Veel onderwerpen 
die soms al jaren bij de gemeente spelen, dan moet je 
je maar inlezen en hopen dat je er genoeg van snapt 
om mee te komen, en als het mee zit kan je ook nog 
eens wat nuttigs opmerken. Maar ik zou het zeker 
aanraden. Het is goed dat er weer wat vers perspectief 
bij de gemeenteraad komt!

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties CDA, PvdA en D66 aan het woord.
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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.offi-
cielebekendmakingen.nl opzoeken, maar u kunt ook 
wekelijks een e-mail ontvangen met de bekendma-
kingen 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 bekend-
making. U kunt zich altijd weer afmelden voor deze 
e-mailservice. 

Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
• Terborgseweg 65, verbouw schuur, aanvraag 

ontvangen 25-10-2021, procedure 1

ETTEN
• Hommekensweg 2, verbouwen bedrijfswoning, 

aanvraag ontvangen 27-10-2021, procedure 1

GENDRINGEN
• Haverkamp 7, aanwijzen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeen-
teblad 03-11-2021, procedure 3A

• hoek Wiekenseweg/Walseweg, plaatsen gedenk-
monument, vergunning verzonden 26-10-2021, 
procedure 3A 

HEELWEG
• Twente Route 8, organiseren off road rit door de 

gemeente op 14-11-2021, vergunning verzonden op 
25-10-2021, procedure 3B

NETTERDEN
• Netterdensestraat 28, handelen in strijd met regels 

R.O.: wijzigen bestemming en realiseren luifel, 
aanvraag ontvangen 27-10-2021, procedure 1

SILVOLDE
• Roomberg 60, aanwijzen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeen-
teblad 03-11-2021, procedure 3A

TERBORG
• Ettensestraat 17, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 27-10-2021, procedure 1
• Overtuin 13, realiseren verbinding tussen twee 

woningen, vergunning verzonden 26-10-2021,  
procedure 3A

ULFT
• Drulaan 2, handelen in strijd met regels R.O.: 

organiseren alternatief Huntenpop 12, 13 en 14 
november 2021 in SSP-hal, vergunning verzonden 
01-11-2021, procedure 3A     

• DRU-laan 21, aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
03-11-2021, procedure 3A

• Oerseweg 19, wijzigen gevel, aanvraag ontvangen 
25-10-2021, procedure 1

• Puttershof 8, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
22-10-2021, procedure 1

VARSSELDER
• Berghseweg 7J, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 25-10-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
• Borchgraven 10, wijzigen gevels en plaatsen lichtre-

clame, aanvraag ontvangen 21-10-2021, procedure 1
• Euroweg 27, bouw bedrijfspand, aanvraag ontvangen 

25-10-2021, procedure 1

VOORST
• Stakenborgweg 1A, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en bouwen: plaatsen 
zonnepanelen, aanvraag ontvangen 27-10-2021, 
procedure 1

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
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl

