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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.

Door het ondertekenen van de 
overeenkomst werd bevestigd dat 
de Talententuin in ieder geval tot 

en met 2023 plaatsvindt op het 
DRU Industriepark. Een belangrijk 

evenement om talenten in de 
Achterhoek, en in Oude IJsselstreek, 

te houden en aan te trekken.
Op de foto: wethouder Ben Hiddinga 

(links) en Tom Salemink van de 
Talententuin.  ‣

Talententuin blijft komende jaren 
op het DRU Industriepark
De Talententuin en de gemeente Oude IJsselstreek tekenden vorige week 
donderdag een overeenkomst, waardoor de Talententuin ook in de komende 
jaren (2021 t/m 2023) op het DRU Industriepark gehouden kan worden. Dit jaar 
wordt de Talententuin verschoven naar het voorjaar van 2022, in verband met 
de coronaregels. 

Wethouder Ben Hiddinga: “Het is voor ons 
belangrijk om talenten in de Achterhoek en 
natuurlijk ook in onze gemeente te houden 
en aan te trekken. Een talentenmarkt op 
deze plek maakt gelijk zichtbaar wat we te 
bieden hebben. De locatie heeft een positief 
effect op het beeld dat de jongeren hebben 
van de Achterhoek. En ze maken kennis 
met onze mooie en innovatieve maakindus-
trie. We helpen zo om vraag en het aanbod 
op de Achterhoekse arbeidsmarkt beter op 
elkaar aan te laten sluiten.”

Overeenkomst
Tijdens het inspirerende evenement, dat 

al jaren plaatsvindt op het DRU Industrie-
park, presenteren bedrijven zich aan een 
zeer grote groep jongeren van 18 tot 27 
jaar. Ook de online variant werd afgelopen 
jaar door maar liefst 7000 jongeren 
bezocht. Zij zijn op zoek naar stages, 
afstudeeropdrachten of een startersbaan. 
Op het DRU Industriepark zien ze mooie 
innovaties en komt de oerkracht van de 
regio mooi tot uiting. De maakindustrie, 
innovaties, maatschappelijke organisaties 
en cultuur komen allemaal samen op dit 
terrein. De locatie heeft een WOW-effect 
op de jonge bezoekers die vanuit de 
studentensteden naar de Achterhoek 

komen. Het draagt bij aan een positieve 
kijk van jongeren op de Achterhoek. De 
gemeente ondersteunt het initiatief met 
een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 en stelt 
de locatie beschikbaar. 

Bredere samenwerking
De Talententuin maakt verbinding met 
andere initiatieven op het DRU Industrie-
park om hun innovaties te tonen zoals 
Civon, SHII en de netwerkplaats. De 
Talententuin laat hiermee jongeren actief 
kennismaken met de faciliteiten die op 
DRU Industriepark worden aangeboden 
en legt verbinding met het bedrijfsleven. 
Daarnaast gaat de Talententuin een 
verkenning aan met STOER om te kijken 
hoe een samenwerking met dit partici-
patiebedrijf kan worden opgezet in de 
komende jaren.

Herinnering aanmelden Mantelzorgwaardering 2021
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 mantelzorgwaar-
dering. We ontvangen u graag op 14 
december om 13:30 uur om persoonlijk 
onze waardering voor u uit te spreken 
onder het genot van een hapje en een 
drankje.

U ontvangt tevens een waardebon die 
u kunt inwisselen op de kerstmarkt 
waar lokale aanbieders hun waren 
aanbieden. Tijdens de bijeenkomst kunt 
u kennismaken met lotgenoten om 
ervaringen te delen. Kunt u of wilt u niet 
naar de kerstmarkt komen dan kunt u zich 
aanmelden voor een waardebon.

Aanmelden mantelzorgwaardering
U kunt zich aanmelden voor de kerstmarkt 
of de waardebon via de website van de 
gemeente: https://www.oude-ijsselstreek.
nl/mantelzorgwaardering of telefonisch 
via: (0315) 292 292.

De uiterste aanmelddatum is telefonisch 
tot vrijdag 26 november 12:00 uur. Via de 
website t/m 28 november.

N.B. Gezien de ontwikkelingen 
rondom corona bestaat de kans dat de 
kerstmarkt geen doorgang vindt. Indien 
dit het geval is informeren wij u zo snel 
mogelijk hierover en ontvangt u in ieder 
geval een waardebon via de post thuis-
gestuurd.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl/mantelzorgwaardering
https://www.oude-ijsselstreek.nl/mantelzorgwaardering
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Pleegouder-
schap? 
Ga ervoor!
Het zit erop, de ‘Week van de 
Pleegzorg’.  Een mooie week 
waarin aandacht voor de opvang 
van kinderen in pleeggezinnen 
even extra aandacht krijgt. En dat 
is nodig. Want er zijn nog altijd 
kinderen die om een of andere 
reden niet thuis kunnen opgroeien. 
Maar die wel een veilig en liefdevol 
thuis verdienen. En dat is ook 
precies de reden voor deze column; 
want elk kind verdient toch zo’n 
plekje?

Ik begrijp dat het een hele stap is. 
Dat was het voor mijn man en mij 
ook, zes jaar geleden. We hebben 
zelf geen kinderen en gingen op 
zoek naar de mogelijkheden om 
toch een kind een fijn thuis te 
kunnen bieden. De informatie-
avonden van pleegzorgorganisatie 
Entrea Lindenhout waren daarbij 
heel prettig. En ik vond het heel 
waardevol om andere pleegouders 
te kunnen spreken. Om hun 
ervaringen te horen. Voor ons heeft 
dat de doorslag gegeven om te 
kiezen voor langdurige pleegzorg.

Er volgde een traject van 
screenings, gesprekken en voor-
bereiding. Er wordt goed gekeken 
naar de match tussen pleegouders 
en kind. We volgden een aantal 
trainings- en informatieavonden. En 
we kregen een pleegzorgbegeleider 
toegewezen. Allemaal om te zorgen 
dat de overgang zo soepel mogelijk 
verloopt. 

Onze pleegzoon is nu zeven jaar bij 
ons. Hij draait vanaf het begin mee 
in ons dagelijks leven, in de familie, 
op school en met vriendjes en 
vriendinnetjes. Het contact met zijn 
ouders is goed. Ze zijn betrokken 
en er is een bezoekregeling. Het is 
eigenlijk een heel team dat samen 
keuzes maakt in wat voor hem het 
beste is: wij, school, zijn voogd, 
biologische ouders en de pleegzorg-
begeleider. Natuurlijk moet je aan 
elkaar wennen en is dat in het begin 
pittig. Je hebt immers de eerste 
jaren samen gemist. Maar als ik zie 
welke stappen hij heeft gemaakt en 
hoe hij nu in het leven staat, dan kan 
ik alleen maar heel dankbaar zijn 
dat we dit mogen doen. 

Ik zou iedereen die denkt aan 
het bieden van pleegzorg willen 
aanraden om vooral op zoek te gaan 
naar informatie. Bezoek een infor-
matieavond en ga in gesprek met 
andere pleegouders. Je doet het 
niet alleen, maar met een heel team 
om je heen. En er zijn veel moge-
lijkheden. Van langdurige pleegzorg 
tot crisisopvang. Of opvang in de 
weekenden of vakanties. Er zijn ook 
in onze gemeente nog veel kinderen 
die op zoek zijn naar een liefdevol 
gezin. Ga er voor!

Yvonne Boerkamp
pleegouder

Geslaagde tegelactie in de 
Vogelbuurt in Ulft

Zaterdag 13 november was de actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?’ 
in de Vogelbuurt in Ulft. Bewoners konden een stoeptegel inleveren in 
ruil voor twee tuinplanten. Naast een vlinderstruik die bijen en vlinders 
aantrekt, kregen ze ook een bessenstruik, zodat zij straks letterlijk de 
vruchten kunnen plukken van hun eigen tuin. In totaal werden ruim 60 
tegels ingeleverd door enthousiaste bewoners. 

De actie begon met een ‘tegel-
wipmoment’ door wethouder Ria 
Ankersmit, heemraad Berend Jan 
Bussink (Waterschap Rijn en IJssel) 
en Jorrit Herrera Farfán (Wooncorpo-
ratie Wonion). Alle drie wipten ze een 
stoeptegel in een voortuin aan het 
Zwaluwpad en plaatsten een plant 
terug.  
Wethouder Ankersmit: “Het klimaat 
verandert, dat merken we elke 
dag. Iedereen kan een steentje 
bijdragen door bijvoorbeeld hun tuin 
te vergroenen en regenwater af te 
koppelen Fantastisch dat ook in de 
Vogelbuurt zoveel inwoners meededen 
aan deze actie!”

Samenwerking
In deze proef werken Wooncorporatie 
Wonion, gemeente Oude IJsselstreek, 
Waterschap Rijn en IJssel, Stichting 
Steenbreek en Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek samen onder de 
vlag van Weet van Water. Wethouder 
Ankersmit: “Met Weet van Water 

proberen wij inwoners waterbewust te 
maken en te stimuleren om zelf in actie 
te komen en maatregelen te nemen. 
Dusseldorp gebruikt de ingeleverde 
tuintegels voor de aanleg van wegen. 
Samen met onze partners willen we de 
Vogelbuurt in Ulft voorbereiden op het 
veranderende klimaat.”

Waarom tegels eruit, planten erin?
Tegenwoordig zijn veel tuinen 
grotendeels betegeld. En dat is jammer, 
want planten maken een tuin een stuk 
gezelliger. Daarnaast zorgen planten 
ervoor 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 kunt u regenwater opvangen 
in bijvoorbeeld een regenton en later 
gebruiken voor uw planten. Dat is beter 
voor het klimaat, beter voor de planten 
en beter voor uw portemonnee! 

Meer weten over deze actie of tips om 
uw tuin te vergroenen? Kijk dan op 
www.weetvanwater.nl

Wethouder Ria Ankersmit wipt een tegel uit een voortuin aan het Zwaluwpad in Ulft. Hiervoor in de plaats 
komt een fraaie plant. 

‣ Yvonne Boerkamp tijdens de aftrap van de 
Week van de Pleegzorg.

Raadsbijeenkomsten december 2021
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt de 
vergaderingen zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream, 
aanvang 20.00 uur.

Gecombineerde Raadscommissie 
AFE/FL/MO 29 november 2021
- Participatiebeleid en rapport reken-

kamercommissie
- Uitvoeringsplan Covid

Raadscommissie FL 1 december 
2021
- Meerjarenprognose grondexploitatie 

(MPG) 2021 
- Transitievisie Warmte, stap voor stap 

naar aardgasvrij

Raadscommissie MO 18 november 
2021
- Herijking verordening SD thema 5 

inburgering 

- Uitvoeringsprincipes bestuursop-
dracht transformatie Wmo in de kijk 
op zorg en hulp voor volwassenen. 

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.weetvanwater.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


Bouwbedrijf Reusen 
Het in 1922 opgerichte familiebedrijf staat onder 
leiding van de derde generatie Reusen. Ze zijn van 
alle markten thuis. Van het bouwen of uitbreiden 
van een woning, verbouw, specialisatie in de 
betonbouw tot aan het bouwen van kelders en 
utiliteitswerken. Ook in de agrarische sector zijn ze 
van oudsher actief.
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Trots op al onze 
ondernemers
De Dag van de Ondernemer is een 
landelijke dag waarop ondernemers in 
het zonnetje worden gezet voor hun lef 
en doorzettingsvermogen. Zo ook in onze 
gemeente! Afgelopen vrijdag ontving een 
aantal ondernemers uit handen van het 
gemeentebestuur een pakket met lokale 
streekproducten. 

Berden
De unieke modezaak Berden is gevestigd in hartje 
Varsseveld. Dit modeconcern was voorheen bekend 
onder de naam Duthler en in 2018 heeft de naams-
wijziging plaatsvonden. Berden verkoopt dames-, 
heren- en kindermode en schoenen. Berden heeft 
landelijk ook woonwinkels en verkoopt online ook 
mode- en woonartikelen.

EMA-Techniek
EMA-Techniek staat voor Engineering, 
Machinebouw en Automatisering. Zij richten 
zich met name op het ontwerpen en bouwen 
van speciaal machines voor de productie auto-
matisering. EMA-Techniek is momenteel aan 
het uitbreiden in Varsseveld en de bouw is naar 
verwachting medio 2022 gereed. 

Tweewielercentrum 
Mekers
Mekers fietsen uit Gendringen is al vanaf 1917 uw 
specialist voor verkoop en onderhoud van fietsen en 
e-bikes zowel nieuw als gebruikt. Ook voeren zij een 
grote diversiteit aan fiets gerelateerde producten 
zoals kleding, helmen, kinderzitjes en andere 
accessoires en onderdelen. Aan de Grotestraat 
36 hebben ze ook een uitgebreid programma 
racefietsen en mountainbikes.

Robben Schilder – 
stoffeerder – stylist 
Al generaties lang richt familiebedrijf Robben in 
Ulft zich op schilderwerk, maar de focus ligt nu 
breder op het totaalconcept voor de inrichting en 
het onderhoud van de woning. Hierbij staat het 
designadvies van de stylisten centraal en is de 
uitvoering in handen van schilders en stoffeerders.

Varsseveld

Ulft

Gendringen

Breedenbroek

Varsseveld

Bij Ons
In hartje Silvolde worden bij Brasserie Bij Ons 
tapasgerechten geserveerd. In 2019 is de eigenaar 
op deze locatie begonnen. Er is ook een vestiging 
van Bij Ons in Zevenaar en de eigenaar runt ook 
Amadeus in Silvolde. 

Silvolde
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Energiek Megchelen realiseert een 
coöperatief zonnedak
Doet u ook mee: er zijn nog plaatsen beschikbaar

Coöperatie Energiek Megchelen realiseert zonnedaken een zogenaamd 
postcoderoosproject. Het idee is eenvoudig. Bewoners leggen samen 
een bedrag in waarmee op grote daken een zonne-installatie gerealiseerd 
wordt. Energiek Megchelen kan hiervoor gebruik maken van de daken van 
Nico Wissing en de familie Krebber-Bramel in Megchelen. 

Op deze daken kunnen ongeveer 305 
zonnepanelen geplaatst worden. 
De deelnemers worden lid van de 
coöperatie en nemen samen beslis-
singen over het project en over de 
activiteiten van de coöperatie. Op die 
manier dragen we samen bij aan een 
duurzame en groene Achterhoek.

Ondersteuning van het Rijk, provincie 
en de gemeente
De landelijke overheid stimuleert dit 
project door 15 jaar lang een bijdrage 
beschikbaar te stellen voor iedere 
kWh die wordt opgewekt. Daarnaast 
verstrekt de provincie Gelderland 
een subsidie van 20% van de inves-
teringskosten en heeft de gemeente 
Oude IJsselstreek bijgedragen in de 
opstartkosten van het project. Voor 
de deelnemers geldt dat ze minimaal 

250 euro inleggen in het project, de 
verwachting is dat deze inleg na 15 jaar 
€ 420,- heeft opgebracht.

Doet u ook mee?
30 deelnemers hebben zich aangemeld, 
die een groot deel van de inleg voor 
hun rekening willen nemen. Voor de 
provinciale subsidie is het echter nood-
zakelijk dat er minimaal 50 deelnemers 
meedoen aan het project. Energiek 
Megchelen zoekt dus nog zo’n 20 
deelnemers, die via een inleg van  
€ 250,- willen deelnemen. Deelname aan 
dit project is mogelijk voor inwoners 
uit Megchelen, Gendringen, Azewijn, 
Netterden, Ulft, Voorst en Varsselder.

Heeft u interesse om mee te doen? 
Neem dan contact op met Cor 
Zachariasse, de secretaris van Energiek 
Megchelen. Dit kan via info@energiek-
megchelen.nl of tel: (06) 5394 6919. 
Meer informatie is te vinden op www.
energiekmegchelen.nl 

Inwonersbijeenkomst 
woningbouw Varsseveld West

Woensdagavond 15 december is er 
een bijeenkomst voor omwonenden 
en betrokkenen of geïnteresseerden in 
het woningbouwproject in Varsseveld 
West. Op 28 oktober heeft de raad 
de startnotitie van het woningbouw-
project Varsseveld West vastgesteld. 
Een startnotitie beschrijft de basisuit-
gangspunten van het project en hoe 
het proces gaat lopen.

De volgende stap is het zogenaamde 
‘locatiepaspoort’ voor deze locatie. 
Een locatiepaspoort is een omschrij-
ving van de basis-ontwerpprincipes, 
zoals indeling, type woningen en 
sfeer. Hiervoor organiseren wij een 
informatiebijeenkomst. Tijdens 
deze avond willen we ook peilen 
wat de behoeftes zijn voor het loca-
tiepaspoort. De bijeenkomst vindt 
(voorlopig) plaats op:

Woensdag 15 december 2021 om 
19:30 uur in het Borchuus, Kerkplein 3 
in Varsseveld (ook online te volgen).

In verband met de onzekerheid waar we 
op dit moment mee te maken hebben 
rondom corona, is het nog niet duidelijk 
of we fysiek bij elkaar kunnen komen. 
We gaan nu uit, van een combinatie 
van een fysieke bijeenkomst en een 
live online uitzending. In het Borchuus 
kunnen we een maximaal aantal 
mensen ontvangen (aantal is nu nog 
niet bekend).

Voor toegang tot het Borchuus moet u 
waarschijnlijk een coronatoegangsbe-
wijs bij de ingang laten zien.

Voor meer informatie kijk op:
www.oude-ijsselstreek.nl/informatie-
avond-varsseveld-west 

Tijdens de (online) inwonersbijeenkomst willen we ook peilen wat de behoeftes zijn voor de basis-ont-
werpprincipes, zoals indeling, type woningen en sfeer. (Foto: SAB, adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling)

Geen baneninformatiemarkt 
huishoudelijke ondersteuning  
op 24 november 
Begin november heeft de gemeente verschillende inwoners uitgenodigd 
voor een baneninformatiemarkt huishoudelijke ondersteuning op 24 
november. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de 
baneninformatiemarkt niet door.

De baneninformatiemarkt zou worden 
gehouden omdat organisaties die 
huishoudelijke hulp in onze gemeente 
leveren mensen zoeken die bij hen 
willen werken. Dat is nog niet gewijzigd. 
Zoek je een (bij) baan in de huishou-
delijke ondersteuning? Je kunt altijd 
vrijblijvend contact met de organisaties 
opnemen. Dat kan via hun websites. 

- Tzorg: www.werkenbijtzorg.nl
- Vitaal: www.vitaalthuiszorg.nl
- Helpgewoon Oude IJsselstreek: www.

helpgewoon.nl

- Zorgplus: www.zorg-plus.nl
- MIEP: www.miep.nu/werken-bij-miep 

De gemeente is van plan op een later 
moment (mogelijk in het voorjaar) 
alsnog een baneninformatiemarkt 
voor huishoudelijke ondersteuning te 
organiseren. Wil je hier te zijner tijd 
graag informatie over ontvangen? Stuur 
dan een e-mail aan communicatie@
oude-ijsselstreek.nl. Dan houden we je 
op de hoogte. 

Ontwerpbeschikking Munsterweg 1, 
Gendringen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen voor 
het splitsen van een woning met land-
schappelijk inpassing op het perceel 
Munsterweg 1 in Gendringen. De omge-
vingsvergunning heeft het volgende 
identificatie nummer: IMRO-code 
is: NL.IMRO.1509.OV000082-ON01 
De aanvraag is geregistreerd onder 
W-2021-0390.

Inzage 
De stukken liggen van 25 november 
2021 tot en met 6 januari 2022 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis 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 omgevings-
vergunning 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 de naam van de 
locatie. In het gemeentehuis kunt u de 
omgevingsvergunning zowel in elektro-
nische vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van 
terinzagelegging kan iedereen schrif-
telijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar 
maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 42, 7080 
AA Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een 
afspraak maken via de Publieksbalie.

Openbare bekendmaking
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http://www.helpgewoon.nl
https://www.zorg-plus.nl/
http://www.miep.nu/werken-bij-miep
mailto:communicatie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:communicatie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:www.ruimtelijkeplannen.nl?subject=
mailto:www.ruimtelijkeplannen.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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#scheidenscheelt

Grof huishoudelijk 
afval staan?
Zo komt u er vanaf!

U  heeft grof huishoudelijk afval waar u vanaf wilt.  
Bijvoorbeeld een bankstel. U kunt vierentwintig uur 
per dag online een afspraak maken, of tussen half 
negen en vijf via de telefoon. 

www.aktiefonline.nl (0900) 8313

Twee collega’s van Aktief komen op de 
afgesproken tijd voorrijden. Kapot of heel: 
het bankstel gaat mee! Heeft u nog meer grof 
huishoudelijk afval, bijvoorbeeld een lamp of een 
tapijt? Dat is ook welkom! Het bankstel wordt 
door de chau  eur en bijrijder ingeladen.

Grof huishoudelijk afval in huis? 
Kringloop Aktief haalt het gratis bij u 
op! Het gaat hierbij om spullen die nog 
hergebruikt kunnen worden maar ook 
om huisraad dat stuk is. Hier ziet u de 
route die het bankstel afl egt om van 
uw huis naar de winkel en webshop 
van kringloop Aktief te komen.

De vrachtwagen komt aan bij Aktief. Medewerkers van 
Aktief controleren de bank. Is deze helemaal netjes? Dan 
wordt de bank schoongemaakt en gaat deze rechtstreeks 
door naar de winkel. Zo niet: dan repareren de medewerkers 
van Aktief de bank of, als het echt niet anders kan, dan 
worden de materialen afgevoerd voor hergebruik.

Het afgedankte grof 
huishoudelijk afval wordt 
wekelijks afgevoerd. 

De bank belandt op de meubelafdeling. 
Daar zijn ook lampen, tafels, stoelen 
en complete huisraad te vinden. Naast 
in de winkel is de bank ook te vinden 
op de  webshop: www.aktiefonline.nl. 
Handig!

De webshop van Aktief wordt 
onderhouden door AC De 
Wambeek. Een dagbesteding 
voor mensen met een beperking.

Het bankstel vindt een 
nieuwe eigenaar via de 
webshop en wordt afgehaald 
in de winkel. Helemaal gaaf!

AKTIEF

#scheidenscheelt

Bijvoorbeeld een bankstel, 
stoel of lamp? Maak een 
afspraak via aktiefonline.nl
en Aktief haalt het gratis bij 
u op! Scan de QR-code en 
maak gratis een afspraak!

Heeft u grof 
huishoudelijk afval? 

1 2

3

4 5

6

7
Als gemeente vinden we 
het belangrijk dat zoveel 
mogelijk spullen worden 
hergebruikt. Door alles van 
de afvalberg te redden wat 
nog voor een tweede leven 
in aanmerking komt, wordt 
het milieu gespaard.



Ze komen er weer aan!
16 maart 2022: gemeenteraadverkiezingen

Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners kiezen dan 
de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op woensdag 16 maart 2022. 

Deze datum lijkt misschien nog ver weg, maar met 
nog ongeveer 100 dagen op de teller zijn zowel de 
gemeente als politiek partijen die mee willen doen met 
de verkiezingen druk bezig met de voorbereidingen. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van 
de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen 
op de keuzes die er binnen de gemeente worden 
gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen 
komen als raadslid in de gemeenteraad. 

De organisatie
Het college van burgemeester en wethouders is 
verantwoordelijk voor de organisatie van gemeen-
teraadsverkiezingen. Zij regelen de locaties voor de 
stembureaus en benoemen en trainen stembureau-
leden. Ook houden gemeenten toezicht op regels 
voor verkiezingscampagnes door politieke partijen. 
Zo kunnen er regels zijn voor de inzet van verkie-
zingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en 
campagne in de omgeving van het stembureau.

Gemeentelijk centraal stembureau
In elke gemeente wordt voor de gemeenteraads-

verkiezingen een hoofdstembureau ingesteld. Het 
hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing 
is meteen ook centraal stembureau. Het centraal 
stembureau is verantwoordelijk voor de registratie van 
namen door partijen in de gemeente, voor de kandi-
daatstelling en voor de vaststelling van de verkiezings-
uitslag. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, de 
burgemeester is de voorzitter. Het hoofdstembureau is 
gevestigd in het gemeentehuis in Gendringen. 

Politieke partijen
Ook door de politieke partijen wordt momenteel hard 
gewerkt aan kandidatenlijsten en het verkiezingspro-
gramma. In aanloop naar de verkiezingen zullen er 
zowel door de partijen zelf, als gemeente en lokale 
media verschillende activiteiten worden georganiseerd 
waarmee u als inwoner een goed beeld kan krijgen 
waar alle partijen voor staan. Wilt u meer weten over 
waar de politieke partijen momenteel mee bezig zijn? 
Op de website van de gemeenteraad (https://raad.
oude-ijsselstreek.nl) vindt u alle contact gegevens van 
de partijen die momenteel in de gemeenteraad verte-
genwoordigd zijn.

Nieuwe partijen
Wilt u als nieuwe politieke partij aan de verkie-
zingen meedoen? Dan moet u zich inschrijven bij de 
gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag 
u een kandidatenlijst inleveren. Op de website van 
de Kiesraad (www.kiesraad.nl) staat stap voor stap 
uitgelegd wat u moet doen om een politieke partij 
op te richten. Nieuwe politieke partijen die onder een 
bepaalde naam aan de verkiezingen willen deelnemen 
en die niet geregistreerd zijn in het register voor de 
Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van 
Gelderland moeten zich voor 20 december 2021 
laten registeren bij het centraal stembureau van de 
gemeente Oude IJsselstreek. 

Kandidaatstelling  
Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandi-
daatstelling. Dat betekent dat op deze dag alle 
politieke groeperingen die mee willen doen aan de 
verkiezingen de kandidatenlijst inleveren bij het 
centraal stembureau. Partijen kunnen voorafgaand 
aan de dag van de kandidaatstelling een afspraak 
maken om de kandidatenlijst en de bijbehorende 
documenten te laten beoordelen op mogelijke 
verzuimen. Een afspraak hiervoor maken kan via 
verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl of telefonisch via 
(0315) 292 292. 

Meer informatie over de verkiezingen vindt u ook op 
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen en op www.
kiesraad.nl 

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

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

de raadsbijeenkomsten

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


Raadspraat: raadsleden aan het woord

Elja Versteeg
Raadslid PRO!

Zwembad ‘De Paasberg’

Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Als kind kwam ik hier al op deze prachtige locatie in het 
groen: Zwembad ‘De Paasberg’. Nu 40 jaar later trek ik 
nog steeds met vele anderen mijn baantjes.
Het buitenbad in onze gemeente heeft een grote 
meerwaarde daar waar het gaat om het aantrekken van 
toeristen, die er vaak een dagje uit van maken, en het 
actief bezig kunnen zijn door jong en oud.
De omringende faciliteiten zoals het binnenbad en de 
sportschool zorgen voor een voortdurende beweging 
onderling.

Op velen oefent dit mooie buitenbad een aantrekkings-
kracht uit en dát, vind ik, moeten we koesteren!

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, PRO! en VVD aan het woord.

Guido Hakvoort
Raadslid CDA

Ton Menke
PvdA

Camiel 
Vanderhoeven
Fractievoorzitter 
D66

“Boerenverstand”

1. Het gewone, gezonde verstand;
2. Volkswijsheid;
3. Zonder dat je ervoor hebt geleerd, slim inzicht 
hebben in een bepaald onderwerp of situatie.

Zo maar even 3 definities van ‘boerenverstand’! Met die 
kanttekening bij definitie 3 dat de gemiddelde agrariër 
inmiddels vaak minimaal een mbo- of zelfs hbo-oplei-
ding heeft genoten.
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. De 
energie transitie, stikstof problematiek, de strijd tegen 
de coronapandemie. Elk van deze thema’s resulteert 
inmiddels in een tweedeling van onze samenleving. 
De media spelen hierin in mijn optiek een dubieuze 
rol. Zij vergroten deze tegenstellingen alleen maar. De 
berichtgeving is er niet op gericht om te verbinden. De 
verschillen worden alsmaar uitvergroot. Je bent voor 
of tegen. Je onderkent het probleem of je ontkent het 
probleem.

De genoemde thema’s verdienen (de lijst is nog veel 
langer…) een gezonde mate van boerenverstand! Niet 
spreken over elkaar, maar praten met elkaar. Op zoek 
naar de overeenkomsten in plaats van energie steken in 
de verschillen.

Dit alles doet mij denken een treffend citaat van Loesje: 
“Het boerenverstand is allang weggemanaged”

“Van participatiesamenleving 
naar zelforganisatie”

Weet u het nog, de troonrede van 2013? De 
participatiesamenleving? Komende maand legt 
de gemeenteraad het participatiebeleid vast, 
waarin meedenken met en geïnformeerd worden 
door de gemeente centraal staan.

Zelforganisatie
Participatie kun je ook bekijken als iets dat we allemaal 
bijna vanzelf dagelijks doen. Wie doet de bood-
schappen? Wie kan invallen voor een collega die naar 
het ziekenhuis moet? Het gaat om het gesprek, overleg 
en persoonlijk contact, vanuit wederzijds vertrouwen. 
Zo regelden mensen hun gezamenlijke zaken al, lang 
voordat er een overheid, markt of bureaucratie bestond. 
En ook nu kan dat nog steeds. Wanneer inwoners elkaar 
vinden rond een gemeenschappelijk belang of interesse, 
kan spontaan zelforganisatie ontstaan.

De mens centraal
Enkele geslaagde praktijkvoorbeelden in onze 
gemeente: ’t Kuipje in Breedenbroek, Streetball in 
Silvolde, het Broodfonds in Ulft. Met opgelegde regels, 
doelstellingen of prikkels van bovenaf hebben deze initi-
atieven weinig te maken. Zijn we dat als samenleving 
en als politiek niet te veel uit het oog verloren? Laten we 
meer ruimte geven aan een manier van organiseren die 
de mens en zijn relaties centraal stelt in plaats van het 
systeem.
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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
- Anholtseweg 30, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 11-11-2021, procedure 1
- Industrieweg 25, melding activiteitenbesluit: 

plaatsen aardgas afleverstation, acceptatiebrief 
verzonden 17-11-2021, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 25-11-2021)

-  Julianastraat 14, Handelen in strijd met regels RO: 
starten tattooshop in garage, aanvraag ontvangen 
16-11-2021, procedure 1

SILVOLDE
- Houtduivenhof 2, wijzigen kozijn aanvraag 

ontvangen 14-11-2021, procedure 1

SINDEREN
- Nibbelinklaan 1, slopen woning, aanvraag ontvangen 

17-11-2021, procedure 1

ULFT
- FB Deurvorststraat 21-21A-21B, handelingen met 

gevolgen voor beschermde monumenten, handelen 
in strijd met regels RO en bouwen; verbouw 
monument met toevoegen extra woning, vergunning 
verzonden 19-11-2021, procedure 3A

- Kerkstraat 30, verbouw winkelcentrum, verdagen 
van het besluit met 6 weken, besluit verzonden 
17-11-2021, procedure 3A

- Nijverheidsweg (naast nr. 10), bouw bedrijfspand, 
aanvraag ontvangen 17-11-2021, procedure 1

- Oerseweg 19, melding activiteitenbesluit: starten 
handel en verkoop valbeveiligingsartikelen (milieu), 
acceptatiebrief verzonden 17-11-2021, procedure 1 
(2 weken ter inzage m.i.v. 25-11-2021)

- Oerseweg 19, wijzigen gevel, vergunning verzonden 
15-11-2021, procedure 3A

- Piet Molpad 32, verwijderen asbest, vervangen 

kruipluik, acceptatie verzonden 11-11-2021, 
procedure 1

WESTENDORP
- Halseweg 10, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 15-11-2021, 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.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 30-11-2021 worden de vooraf aange-
leverde bouwplannen door de Rayonarchitect 
(namens de Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf donderdag 25-11-2021 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 
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