
Aanpassingen op ‘De Blenk’ in Ulft
De werkgroep Onbeperkt Meedoen heeft gekeken naar de toegankelijkheid van 
parkeerplaats ‘De Blenk’ in Ulft. En dan vooral naar het bereik van de glasbakken 
en de plekken waar je de winkelwagentjes kunt stallen. 

De glasbakken waren voor mensen met een 
rolstoel of rollator moeilijk of niet te bereiken. 

Dit kwam door een te hoge stoep zonder 
oprit en onvoldoende ruimte om erbij te 
komen met de rolstoel of rollator. 
Een ander punt op ‘De Blenk’ waren 
problemen bij de stalling van de winkel-
wagentjes. Je moest daar bijna zijwaarts 
oprijden en dan liep je het risico vast te lopen 
met je achterwiel tegen de trottoirband die 
daar ook zit.
Een paar weken geleden zijn deze problemen 
opgelost door de gemeente. De glasbak 
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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.

Locoburgemeester Bert Kuster 
(links) en Peter van Toor

legden een bloemstuk bij het 
monument in Rees.  ‣

Herdenkings- 
bijeenkomst in Rees 
Duitsland 
Vorige week dinsdag, 9 november, werden in Rees (Duitsland) twee groepen 
oorlogsslachtoffers herdacht: de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen 
Joodse burgers en Nederlandse dwangarbeiders die tussen december 1944 en 
maart 1945 in Kamp Rees-Groin waren tewerkgesteld. Een kamp dat ‘erger was 
dan andere erge kampen’. Het was geen vernietigingskamp, maar er werden 
wel mensen vernietigd. Van de rond 4000 gevangenen kwamen er in die vier 
maanden zeker 550 om het leven. Naast burgemeester Christoph Gerwers van 
Stadt Rees hield ook locoburgemeester Bert Kuster een toespraak. 

De locoburgemeester in zijn toespraak: “In 
de geschiedenisboeken is het verschrikke-
lijke verhaal van Kamp Rees beschreven. 
De mannen die hier naartoe moesten, 
kwamen in de hel terecht. Er was geen 
sanitair; er was slechts een slecht 
werkende pomp en er was geen licht. Er 
was geweld en honger, kou, ziekte en de 
dood. Dappere inwoners die de gevangen 
wilden helpen, door illegaal enkele manden 
met brood langs de weg te plaatsen, 
konden de kogel krijgen als ze werden 

betrapt. En als een gevangene er iets uit 
haalde, kreeg hij slaag.”

“Het is belangrijk dat we de verschrik-
kingen die hier hebben plaatsgevonden en 
allen die hierbij zijn omgekomen, blijven 
herdenken. Er zijn mensen geweest die zich, 
met gevaar voor hun eigen leven, hebben 
ingezet voor onze vrijheid. Dat mogen we 
nooit vergeten. Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend, die moeten we blijven koesteren.  
Juist nu!”

Verlenging 
tijdelijke 
busroute 
Gendringen 
Vanwege de wegwerkzaamheden aan 
het Kerkplein en omgeving in Gendringen 
rijdt ARRIVA lijn 28 richting Doetinchem 
al enige tijd een gewijzigde route. In 
eerste instantie zou deze route tot 19 
november 2021 van toepassing zijn. 
Echter vanwege - onder meer - diverse 
onvoorziene archeologische vondsten 
hebben deze werkzaamheden enige 
vertraging opgelopen. Om de werk-
zaamheden voor zowel de reizigers 
als de wegwerkers veilig af te kunnen 
ronden is deze einddatum in overleg 
met vervoerder ARRIVA gewijzigd. Dat 
betekent dat busreizigers die gebruik 
maken van lijn 28 tot en met 9 januari 
2022 kunnen blijven opstappen bij de 
tijdelijke halte aan de Staringstraat – 
Jacob Catssstraat (nabij begraafplaats).
Vanaf maandagochtend 10 januari 2022 
wordt weer de normale route gereden en 
de bushalte op het Kerkplein aangedaan.

moet nog even een kwartslag gedraaid 
worden en dan kan iedereen zelfstandig 
zijn glas wegbrengen. Niemand hoeft 
dan meer te stoeien om zijn winkelwa-
gentje in de stalling te duwen.  

De werkgroep hoopt dat veel mensen 
in onze gemeente voordeel ervaren van 
deze veranderingen. 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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‣ Jan Hendriksen

Rondje 
toegankelijkheid  
door Varsseveld
Op initiatief van Varssevelds Belang 
vond een aantal weken geleden het 
rondje ‘toegankelijkheid Varsseveld’ 
plaats. De deelnemers - vertegen-
woordigers van Varssevelds Belang, 
werkgroep Onbeperkt Meedoen en 
gemeente Oude IJsselstreek – gingen 
op pad om delen van Varsseveld te 
testen op toegankelijkheid. Helaas 
kon er geen vertegenwoordiger 
van de ondernemersvereniging 
deelnemen. Daar stond tegenover 
dat een aantal ondernemers actief 
deelnam door hun panden vrijblijvend 
te laten testen op toegankelijkheid 
inclusief de controle van de invalide-
toiletten. Shop in Shop het Raadhuis, 
Berden en Borchuus bedankt en 
complimenten voor jullie toeganke-
lijkheid!
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 
10 mensen een matige of ernstige 
beperking. Zij moeten vaak letterlijk 
en figuurlijk drempels overwinnen. 
Dat maakt toegankelijkheid voor de 
ondernemers een belangrijke zaak 
zou je zeggen. Tijdens onze tocht, 
opgesplitst in een deel binnen- en 
buiten het centrum, kwamen we een 
aantal verbeterpunten tegen, maar 
ook goed toegankelijke plekken. 
Er is een verslag gemaakt over de 
verbeterpunten, zodat we tijdens een 

volgende ronde kunnen kijken wat 
hiermee gedaan is.
De meeste punten beginnen bij 
bewustwording. Goed om te zien dat 
het merendeel van de inwoners hun 
vuilcontainers zo op de rand van de 
stoep plaatsten, dat de mindervalide 
dorpsgenoot geen probleem heeft om 
over de stoep de weg te vervolgen.
Ook was het fijn om te zien 
dat passanten zo nu en dan de 
containers weer herplaatsten na 
lediging, zodat de stoep weer goed 
begaanbaar is. 
De auto parkeren op de stoepver-
laging of de stoep zelf, was iets 
dat we helaas ook een aantal keer 
tegenkwamen. Iets om even op te 
letten als u uw auto wilt parkeren.
Mocht u zelf knelpunten tegenkomen 
die de toegankelijkheid belemmeren 
en waar de gemeente iets aan kan 
doen, MELD DIT DAN alstublieft! Want 
wat men niet weet, kan men ook niet 
veranderen.
Via telefoonnummer (0315) 292 292 
van de Publieksbalie of via het digitale 
Meldpunt op de website van de 
gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl, 
kunt u de meldingen doorgeven.

Jan Hendriksen
Lid werkgroep Onbeperkt Meedoen

Koninklijke Erepenning voor 
Schuttersgilde Sint Hubertus
Zondag 7 november 2021 reikte burgemeester Otwin van Dijk een 
Koninklijke Erepenning uit aan schuttersgilde Sint Hubertus in Ulft. Deze 
uitreiking vond plaats tijdens de jubileumreceptie vanwege het 100-jarig 
bestaan van het schuttersgilde. 

In eerste instantie – tot WOII – exploi-
teerde schuttersgilde St. Hubertus 
sportvelden, een schietbaan, een 
schaatsbaan en een beheerderswo-
ning. Door de jaren heen organiseerde 
het Gilde veel evenementen voor de 
Ulftse bevolking. Na de oorlogsjaren 
ging St. Hubertus een andere rol 
spelen, maar altijd ten dienste van de 
Ulftenaren. Vanaf dat moment is het 
Gilde betrokken en actief geweest bij de 
Dodenherdenking op 4 mei, organisator 
van de palmpaasoptocht, organisator 
van de kinderspelen en Beapop (een 
festival op Koningsdag) en organisator 
van de Ulftse kermis. Daarnaast 
ondersteunt het Gilde alle Ulftse 

evenementen zoals de intocht van de 
Avondvierdaagse, de carnavalsoptocht 
en brengt zij regelmatig een serenade 
bij jubilea. 
Voor de leden kent het Gilde vijf 
afdelingen: drumfanfare, marketent-
sters, bielemannen, schutters en 
vendeliers. Daarmee houdt het Gilde 
aloude tradities niet alleen levend, maar 
ook aantrekkelijk voor de toekomst. 
Gezamenlijk nemen de afdelingen 
regelmatig deel aan nationale en inter-
nationale schuttersbijeenkomsten. Door 
het jeugdbeleid en eigen opleidingen – 
veelal in samenwerking met de muziek-
school – weet het Gilde nog steeds veel 
jeugdigen aan de vereniging te binden.

Burgemeester Otwin van Dijk overhandigt de Erepenning aan Marcel Sewalt, voorzitter van Sint Hubertus.

De Brandweer vraagt uw hulp!
Denkt u wel eens na over brand? Hebt u al rookmelders in huis? De 
Brandweer hoort graag hoe u denkt over brandveiligheid en wat u zelf al 
doet! Hiervoor heeft de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland een korte 
enquête gemaakt om dit te onderzoeken. 

Uw informatie en kennis helpt ons om 
de communicatie, dienstverlening en 
voorlichtingscampagnes nog verder 
te verbeteren. Zo worden we samen 
bewust(er) van de risico’s op brand en 
helpen we elkaar bij het brandveiliger 
maken van onze leefomgeving!
Het invullen duurt enkele minuten 
en kan geheel anoniem. Als u uw 
e-mailadres achterlaat, maakt u kans 
op een unieke Brandweer ovenwant 
(uw gegevens worden na de actie 
verwijderd).

Vult u de enquête vandaag nog in? 

Scan de QR-code met uw mobiel of ga 
naar www.vnog.nl/brandweer/brand-
veilig-leven 

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.vnog.nl/brandweer/brandveilig-leven
http://www.vnog.nl/brandweer/brandveilig-leven
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Raadsvergadering 25 november 
2021
De raadsvergadering vindt plaats in de 
Theaterzaal in de DRU, aanvang 20.00 
uur. In verband met de coronamaat-
regelen is er geen publieke tribune. 
U kunt de vergadering online volgen 
via de livestream zoals onderstaand 
omschreven.

Onderwerpen:
- Aanpassing uitgangspunten 

begroting 8HRK Ambassadeurs
- Verzoek Alliander versterking kapitaal
- Bestemmingsplan ‘Buitenplaats de 

Bleuster, Grensweg Voorst’
- Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening

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

Samenwerken met inwoners  
krijgt bewust aandacht  
in Oude IJsselstreek

“Beleid en plannen worden beter als de gemeente het samen met 
inwoners maakt.” Dat was de gemeenschappelijke mening van zowel 
de inwoners, als het college en de gemeenteraad. In het nieuwe parti-
cipatiebeleid wordt dit dan ook als uitgangspunt genoemd voor alle 
participatietrajecten. Participatie en communicatie zijn onderwerpen die 
steeds belangrijker worden bij al het beleid en plannen van de gemeente. 

Met participatie wordt hier bedoeld: 
samenwerken, het betrekken van 
inwoners bij beleid en plannen of 
inwoners het initiatief laten nemen. 
Burgemeester Otwin van Dijk: “Wij 
vinden het belangrijk dat inwoners 
worden betrokken bij beleid en plannen 
en dat gebeurt nu al, maar het kan 
beter. Hoe meer inzicht we krijgen in de 
meningen van onze inwoners, hoe beter 
we ons beleid kunnen afstemmen. 
Daarnaast blijven we verantwoordelijk 
voor het algemene belang en moeten 
we niet bang zijn om beslissingen te 
nemen. Ook niet als dit betekent dat 
sommige inwoners niet blij zijn met het 
besluit.”

Het beleid is gebaseerd op een 
onderzoek onder 466 inwoners, waarbij 
ook de gemeenteraad en organisatie 
zijn betrokken. Uit dit onderzoek kwam 
een aantal opvallende zaken naar voren. 
Zo blijkt dat inwoners het ontvangen 
van goede informatie nog altijd belang-
rijker vinden dan meebeslissen over 
beleid en plannen. Veel inwoners zien 
het maken van een beslissing als taak 
van de gemeente. 

De omgevingswet en participatie
In 2022 wordt de Omgevingswet 
ingevoerd. De Omgevingswet beschrijft 
dat inwoners meer initiatief moeten 
kunnen nemen. En dat zij bij eigen 
initiatieven zoals het bouwen van 
een schuur of dakkapel, zelf verant-
woordelijk zijn voor het informeren 
en betrekken van de buren. De mate 

van invloed van inwoners op beleid en 
plannen zou groter moeten worden. 
Uit het onderzoek blijkt, dat voor 
zowel inwoners als medewerkers van 
de gemeente die rol nog niet altijd 
vanzelfsprekend is. De gemeente 
gaat inwoners en medewerkers hierbij 
individueel begeleiden.

Naar de inwoners toe
Inwoners zijn door de gemeente steeds 
moeilijker te bereiken. Traditionele 
communicatiemiddelen zoals berichten 
in de krant, worden weinig gelezen en 
ook online zit niet iedereen te wachten 
op berichten van de gemeente. De 
motivatie om deel te nemen aan parti-
cipatietrajecten en vertrouwen in de 
gemeente is soms klein. Wij willen 
daarom meer naar de plekken toe, waar 
inwoners zijn. De Praotbus, waarmee 
we op pad gaan, is hier een goed 
voorbeeld van. Daarnaast gaan we 
investeren in een online platform, waar 
inwoners ook online kunnen reageren 
op plannen. We gaan meer terugkop-
pelen over ‘wat’ er met de meningen 
van de inwoners is gedaan, om een 
beter wederzijds vertrouwen te creëren 
en transparant te zijn naar de inwoners.  

Hoewel er op projectniveau al vaak 
wordt nagedacht over participatie 
binnen de gemeente, is er nog geen 
gemeentebreed beleid. Daarom is dit 
participatiebeleid breder getrokken dan 
alleen als een onderdeel van de Omge-
vingswet. In december wordt het beleid 
voorgelegd aan de raad.

Voorkom woninginbraak
Tijdens de donkere dagen slaan 
veel inbrekers hun slag. Inbrekers 
hebben een hekel aan licht. Voorkom 
ongewenst bezoek door binnen een 

lamp te laten branden op een tijdscha-
kelaar. Zorg ook voor goede buitenver-
lichting. Kijk voor meer tips op www.
politie.nl > woninginbraak.

De gemeente op social media

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.politie.nl
http://www.politie.nl
http://www.openjewereld.nu


Zet ‘m op 60
De afgelopen tijd zijn de gasprijzen 
� ink gestegen. Dat is voor niemand 
leuk. Gelukkig kunt u met een kleine 
aanpassing al � ink wat besparen op 
uw gasverbruik. De kans is groot dat 
uw Cv-ketel staat ingesteld op 80°C. 
Zo houdt u het lekker warm in huis. 
Maar op 60°C werkt uw ketel een stuk 
ef� ciënter. Dus als u die 20 graden 
omlaag zet, dan blijft het nog steeds 
goed warm en bespaart u op een heel 
gemakkelijke manier veel gas.
Hiervoor is het initiatief Zet ‘m op 60 
opgestart. Op www.zetmop60.nl 
staat voor elke verschillende ketel een 
instructievideo over hoe u die naar 60 
graden zet. Dus niet alleen maar handig, 
het is ook makkelijk. Mocht uw huis niet 
voldoende geïsoleerd zijn en is het niet 
comfortabel op 60 graden, zet ‘m dan 
op 65 graden. Probeer dit zo verder tot 
het aangenaam is.

Als u hier nog wat meer informatie over 
wil, neem dan zeker contact op met het 
Agem Energieloket, www.agem.nl, 
T (0314) 820 360. 

Energie neutraal in 
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Burgerinitiatief BEOIJ van 
start!

Voor de gemeente is niets zo waardevol 
als inwoners die actief willen meepraten, 
-denken en -doen. Wethouder Janine 
Kock is enthousiast over de eerste 
gesprekken die er zijn geweest met het 
Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek 
(BEOIJ): “Als gemeente werken we voor 
alle inwoners en bedrijven. Hun stem is 
dan ook belangrijk. Vooral bij het thema 
duurzaamheid, omdat de ontwikkelingen 
leiden tot veel merkbare veranderingen. 
Daarom is het goed dat het burgerinitiatief 
is ontstaan dat met de gemeente 
meedenkt over de opgaven die er liggen 
rondom het opwekken van duurzame 
energie. De gesprekken zijn zeer prettig. 
We hebben hetzelfde doel, we zijn allemaal 
op zoek naar werkbare oplossingen en 

we willen het vooral op een goede manier 
doen.”  

De leden van het burgerinitiatief 
gaan aan de slag met een plan om 
te zorgen dat meer inwoners van de 
gemeente betrokken worden bij de 
duurzaamheidsplannen, en ook de 
urgentie begrijpen. De gemeente zal 
hen daarbij helpen met informatie en 
ondersteuning. Niet alleen voor, maar 
ook samen met de inwoners. Dat is de 
belangrijkste gedachte waarmee we 
samen rond de tafel zitten. We hopen 
natuurlijk allemaal dat deze samenwerking 
tot mooie uitkomsten gaat leiden. Via deze 
krant houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Energieloket
Het stookseizoen is begonnen en dat 
betekent dat het weer extra moeite kost 
om uw huis warm te krijgen. Isoleren kan 
hier goed bij helpen. Zo ontsnapt er minder 
warmte uit uw huis en blijft het binnen 
warm en comfortabel. Wilt u hiermee aan 
de slag, maar kunt u daarbij wel wat hulp 
gebruiken? Neem dan contact op met het 
Agem Energieloket. Zij kunnen u niet alleen 

helpen met belangrijke tips, maar kunnen u 
ook voorzien van persoonlijk advies. 
Kijk voor meer informatie op www.agem.nl 
of bel naar: (0314) 820 360. 



Ontwerp Transitievisie Warmte gereed

Stap voor stap naar aardgasvrij
In het nationale Klimaatakkoord is onder 
andere afgesproken dat alle Nederlandse 
woningen en andere gebouwen (zoals 
kantoren en scholen) in 2050 geen 
aardgas meer gebruiken! Het plan om 
van het aardgas af te stappen heet de 
‘Transitievisie Warmte’.

Wethouder Janine Kock: “Wij zien de 
noodzaak en voelen de urgentie om 
als gemeente mee te werken aan de 
uitvoering van het Klimaatakkoord. En 
wat ons betreft moet iedereen hieraan 
mee kunnen doen! We realiseren ons 
dat dit een enorme operatie is met 
grote gevolgen, net als in de jaren ’60, 
toen we met z’n allen gingen koken en 
verwarmen met aardgas. En daarom is 
het zo belangrijk dat het Rijk nu de regie 
pakt, om echt meer sturing, duidelijkheid 
én geld te geven. Want deze grote opgave 
mag niet afhangen van de grootte van de 
portemonnee van mensen.”

Stap voor stap naar aardgasvrij
Het college heeft op 9 november 
ingestemd met de ‘Ontwerp Transitievisie 
Warmte Oude IJsselstreek, stap voor stap 
naar aardgasvrij’. En de gemeenteraad zal 
er binnenkort ook over spreken.

Het Rijk heeft iedere gemeente gevraagd 
om dit jaar zo’n visie te maken. Hiermee 
geven we richting aan hoe onze inwoners 
van het aardgas kunnen stappen. Zo 
hebben we per wijk onderzocht welke 
mogelijkheden het meest geschikt zijn om 
de woningen en gebouwen aardgasvrij 
te maken. We hebben ook al verkend 
welke alternatieve warmtebronnen er per 
gebied mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
warmtenetten. Maar we hebben daarin 
nu nog geen definitieve keuze gemaakt. 
Die keuze maken we pas later als we daar 
beter zicht op hebben. We passen de visie 
dan ook om de vijf jaar aan om zo ook 
nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. 

Samen aan de slag met verduurzamen
De overstap naar een aardgasvrije 
gemeente doen we met veel aandacht 
en samen met u, en al onze inwoners. 
We gaan u helpen om stap voor stap 
van het aardgas af te gaan. Dit doen we 
met de financiële middelen die we nu 
als gemeente hebben gekregen van het 
Rijk. We denken met onze inwoners mee 
en ondersteunen met gerichte adviezen 
voor maatregelen zodat u uw woning 
(verder) kunt verduurzamen en zo het 
aardgasverbruik al kunt verminderen. 
Voorbeelden van maatregelen die helpen 
bij het duurzaam maken van een woning 
zijn: het isoleren van gevel, vloer en dak, 

het overstappen op elektrisch koken, 
vloerverwarming nemen als de vloer toch 
vernieuwd gaat worden of het plaatsen van 
zonnepanelen.

Als gemeente gaan we ondertussen, samen 
met andere organisaties en bedrijven, 
op zoek naar die duurzame vervanging 
voor aardgas. Bijvoorbeeld warmtenetten 
inzetten of waterstof als alternatief voor 
aardgas. We kiezen ons eigen tempo hierin. 
Tot 2030 halen we nog geen woonkernen 
van het aardgas af. Natuurlijk is het mogelijk 
om zelf op vrijwillige basis al aardgasvrij 
te worden. We zien dat er ondertussen 
al woningen aardgasvrij worden gemaakt 
door particuliere huiseigenaren. Zo is ook 
Wooncorporatie Wonion al bezig haar 
bestaande woningen aardgasvrij te maken, 
elk jaar een aantal erbij. Nieuwe woningen 
worden trouwens sinds een paar jaar altijd al 
aardgasvrij gebouwd.

Waar beginnen we volgend jaar
We beginnen volgend jaar in Varsseveld 
en Silvolde om in gesprek te gaan met 
inwoners, gebouweigenaren, ondernemers 
en andere partijen. We praten en denken 
dan over duurzame(re) oplossingen voor 
het verwarmen van de woningen, voor 
warm water om te douchen, en voor het 
koken op gas. Samen met de inwoners 
van deze twee woonkernen gaan we 
de komende jaren onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn.

De keuze is op deze twee woonkernen 
gevallen omdat we in Varsseveld al langere 
tijd met inwoners in gesprek zijn onder de 
noemer Wijk van de Toekomst en omdat 

in deze twee woonkernen Wooncorporatie 
Wonion veel bezit heeft.

Ondertussen kijken we of we 
gemeentebreed tot een aanpak voor 
verduurzaming per type woning 
kunnen komen. En we gaan individuele 
woningeigenaren aanmoedigen om hun 
huis te verduurzamen.

Er is nog meer nodig dan een visie en 
veel goede wil 
Echter, om van een (transitie)visie naar 
werkelijkheid te komen, om echt stappen 
te zetten, is de hulp van het Rijk hard 
nodig. Wij hebben de gevraagde visie 
gemaakt; als gemeente staan we klaar om 
daar verder mee te gaan. We zien dat de 
nodige inwoners en organisaties als de 
wooncorporatie aan de slag zijn gegaan. 
Enorm mooi en bemoedigend.

Als gemeente willen we wel dat álle 
inwoners in deze transitie mee kunnen 
doen! Ongeacht of iemand in een rijtjeshuis 
uit de jaren ‘80 woont of in een 150 jaar 
oude boerderij in het buitengebied. Alleen 
samen kunnen we deze noodzakelijke 
stap in het Klimaatakkoord nemen en deze 
warmtetransitie uitvoeren. 

We vragen daarom aan het Rijk om de 
regie nu echt op te pakken. Om meer 
sturing en duidelijkheid te geven, om 
nieuwe mogelijkheden een kans te 
geven. En vooral ook het benodigde geld 
beschikbaar te stellen voor het isoleren en 
het aardgasvrij maken van woningen van 
alle inwoners in onze gemeente en de rest 
van Nederland.



Zon op dak
Omdat we als gemeente ook ons steentje 
willen bijdragen, onderzoeken we wat wij 
zelf kunnen doen om duurzame energie 
op te wekken. Op vier daken die in ons 
eigendom zijn, liggen in totaal al 850 
zonnepanelen. 

Daarnaast doen we onderzoek naar 
de mogelijkheden voor het leggen van 
zonnepanelen op de daken van sporthal 
De Paasberg, het overdekte zwembad in 
Terborg en van het CIVON op het DRU 
Industriepark in Ulft. Een belangrijke 
voorwaarde hierbij is de sterkte van het 
dak: het moet immers het gewicht van 
de zonnepanelen kunnen dragen. Het 
dak van sporthal De Paasberg blijkt 
niet sterk genoeg, zodat we daar geen 
zonnepanelen kunnen plaatsen. De 
daken van het CIVON en het zwembad 
zijn wél geschikt. Dit betekent niet dat de 
zonnepanelen meteen gelegd worden, 
maar we zijn wel een stap dichterbij.  

We hebben ook onderzoek laten 
doen naar de mogelijkheden voor het 
overdekken van parkeerplaatsen met 
zonnepanelen. Het voordeel hiervan is 
dat parkeerruimten enorm efficiënt wordt 
gebruikt. Een groot nadeel is dat deze 
optie veel bijkomende kosten met zich 
meebrengt. Deze kosten ontstaan vooral 

door de extra constructiemaatregelen. 
De financiering van deze mogelijkheid is 
dus nog een grote uitdaging. We willen 
bedrijven uit de markt vragen om met 
ons mee te denken en met creatieve 
oplossingen te komen. We houden u op 
de hoogte over deze ontwikkelingen.

Energie neutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Voorbeeld van solar carports in de gemeente Dronten ter illustratie (bron: Eneco).

Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning Bosboombroekerweg 10B, Heelweg 
Bosboombroekerweg 10B, Heelweg
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 de bouw van één 
levensloopbestendige woning, met bijbehorende 
bijgebouwen aan de Bosboombroekerweg 10B 
in Heelweg. De omgevingsvergunning heeft het 
volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.
OV000080-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer W-2020-1121.

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 18 november 2021 tot en 
met 30 december 2021. Wanneer u de stukken 
in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor 
een afspraak maken bij balie vergunningen. 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 
naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar 
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De 
omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
te verkrijgen via de website van de gemeente 
(www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt 
op het adres. In het gemeentehuis kunt u de 
omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm 
als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning 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.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Terborgseweg 40, uitbreiding achterzijde woning, 

vergunning verzonden 11-11-2021, procedure 3A

ETTEN
- Zeddamseweg 13, uitbreiding bedrijfsgebouw, 

vergunning verzonden 11-11-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
- Munsterweg 4, uitbreiding zonnepark met 6 tafels, 

aanvraag ontvangen 09-11-2021, procedure 1

HEELWEG
- Bosboombroekerweg 10B, nieuw te bouwen levens-

loopbestendige woning, vergunning verzonden 
11-11-2021, procedure 3A

MEGCHELEN
- Beuningstraat 11, kappen vier esdoorns, herplant 

op locatie van 4 esdoorns, vergunning verzonden 
04-11-2021, procedure 3A

SILVOLDE
- Berkenlaan 1, sloop woning, acceptatie verzonden 

05-12-2021, procedure 1
- Kerkenstraat 17, organiseren Winterwandeltocht 

op 26-12-2021, vergunning verzonden 09-11-2021, 
procedure 3B

- Kerkenstraat 17, ontheffing openbare vermake-
lijkheid i.v.m. bovenstaand evenement, ontheffing 
verzonden 09-11-2021, procedure 3B

- Lichtenberg 6, ontheffing artikel 35 Alcoholwet 
i.v.m. evenement Winterwandeltocht 26-12-2021, 
ontheffing verzonden 09-11-2021, procedure 3B

- Marktstraat 4A, bouw schuur met overkapping, 
aanvraag ontvangen 05-11-2021, procedure 1

-  Oude Dinxperloseweg 82, bouwen kapschuur, 
aanvraag ontvangen 05-11-2021, procedure 1

ULFT
- Debbeshoek 17, kappen 1 christusdoorn, aanvraag 

ontvangen 08-11-2021, procedure 1
- DRU Industriepark, organiseren Sinterklaas Intocht 

op 14-11-2021, vergunning verzonden 08-11-2021, 
procedure 3B

- JF Kennedyplein 2B, gevelwijziging en interne 
verbouwing, aanvraag ontvangen 08-11-2021, 
procedure 1

- Merwedestraat 8, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 11-11-2021, procedure 3A

- Vechtstraat 40, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 11-11-2021, procedure 3A

- Zandberg 12, plaatsen dakkapel, vergunning 
verzonden 11-11-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
-  Schoolstraat 8, handelen in strijd met regels 

RO: realiseren tijdelijk winterterras, vergunning 
verzonden 11-11-2021, procedure 3A

- Spoorstraat 32, plaatsen carport, vergunning 
verzonden 05-11-2021, procedure 3A

WESTENDORP
- Kersendijk 2C, bouw woning, verdagen van het 

besluit met 6 weken, verzonden 08-11-2021, 
procedure 3A
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Gewijzigde omgevingsvergunning zonneveld Havebos in Silvolde
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een gewijzigde vergunning hebben verleend voor het 
realiseren van:
• Zonneveld Havebos, circa 17 hectare, gelegen aan de 

Munstermanstraat in Silvolde op het perceel Wisch, 
sectie B, nummer 3608

Identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000059-VA02
Aanvraagnummer: W-2020-0118

Beroep
Er is beroep ingesteld tegen de op 12 oktober 2020 
verleende vergunning voor dit project. De rechtbank 
heeft het bestreden besluit vernietigd en de gemeente 
opgedragen een nieuw besluit te nemen. Het nieuwe 
besluit bevat de volgende wijzigingen:
- Het onderhoudspad wordt 5,5 m1 breed en wordt 

halfverhard uitgevoerd met een draagkracht van 16 
ton. Hierdoor wordt het passeren van de brandweer-
voertuigen op het onderhoudspad mogelijk.

- Rondom de transformatoren en het inkoopstation 
wordt 3 m1 verharding aangelegd als buffer tegen 
brandoverslag naar de vegetatie eromheen.

- De ruimte onder het hekwerk rondom het zonnepark 
wordt 20 i.p.v. 15 cm in verband met het ongehinderd 
kunnen passeren van het hekwerk door de das.

In verband met de aanwezigheid van de das in het 
gebied heeft initiatiefnemer een aanvraag om ontheffing 
van de Wet natuurbescherming ingediend bij de 
provincie Gelderland.

Inzage 
De gewijzigde omgevingsvergunning en bijbehorende 
stukken liggen van 18 november 2021 tot en met 30 
december 2021 voor iedereen ter inzage. Alle stukken 
zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruim-
telijkeplannen.nl en via de website van de gemeente 
(www.oude-ijsselstreek.nl). De stukken zijn te vinden via 
bovengenoemde locatiegegevens en identificatienum-
mers. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de balie 
vergunningen. Deze is bereikbaar via (0315) 292 292 
en balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Bij de balie 
vergunningen kunt u alle stukken zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Beroep en inwerkingtreding
De gewijzigde omgevingsvergunning is een 
vervangend besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat geen 
afzonderlijk rechtsmiddel open bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 

IJsselstreek. De beschikking zal worden toegezonden 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State waar het hoger beroep tegen het oorspronke-
lijke besluit aanhangig is. Belanghebbenden die het 
niet eens zijn met dit vervangende besluit kunnen dit 
kenbaar maken door tijdens bovengenoemde termijn 
een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.  

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. 

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 geko-
men. 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 schrif-
telijke 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 behan-
delend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van 

het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA 
Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gen-
dringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gen-
dringen 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit 
u bezwaar maakt, de motivering van uw bezwaar 
en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit 
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.

B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit 
u beroep aantekent, de motivering van uw beroep 
en uw handtekening. 

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

http://www.oude-ijsselstreek.nl
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