
Als u de gemeentelijke belastingaanslag digitaal wilt ontvangen, kunt u zich registreren voor de Berichtenbox via 
https://mijn.overheid.nl/berichtenbox en abonneren op de gemeente Oude IJsselstreek.

Aanslag gemeentelijke belastingen 
en taxatieverslag van uw woning 
via MijnOverheid
Sinds enkele jaren bieden wij u de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke 
belastingen en eventueel het taxatieverslag woningen via MijnOverheid te 
ontvangen. U krijgt dan de aanslag en het taxatieverslag via de Berichtenbox 
van MijnOverheid. Hiermee hebben wij onze digitale dienstverlening vergroot. 

In de toekomst worden steeds meer 
producten van onze gemeente aangeboden 
via de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Inwoners die zich niet registreren, blijven de 
aanslagen gewoon via de post ontvangen. 
Degenen die zich hebben laten registreren 
bij MijnOverheid ontvangen alleen nog 
maar het digitale aanslagbiljet gemeente-
lijke belastingen.

Hoe werkt het?
U kunt kiezen of u uw gemeentelijke belas-
tingaanslag digitaal wilt ontvangen of 
per post. Als u de informatie digitaal wilt 
ontvangen via Mijn Overheid.nl kunt u zich 
registreren voor de Berichtenbox via https://

mijn.overheid.nl/berichtenbox en abonneren 
op de gemeente Oude IJsselstreek. U 
ontvangt dan vanaf 2022 de aanslagen 
gemeentelijke belastingen digitaal.

Taxatieverslagen
U kunt via MijnOverheid dan ook digitaal 
uw taxatieverslag inzien. Vooralsnog zijn 
via MijnOverheid alleen nog de taxatiever-
slagen beschikbaar voor woningen en niet 
voor bedrijfspanden. U dient zich dan ook in 
te loggen via uw DigiD-code.

Wat is mijn overheid?
MijnOverheid biedt u toegang tot uw 
digitale brievenbus van de overheid, uw 

persoonlijke gegevens en uw lopende 
zaken bij steeds meer overheidsdien-
sten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, 
RDW, SVB, UWV en sinds kort dus ook de 
gemeente Oude IJsselstreek.

Voordelen digitale aanslag gemeentelijke 
belastingen via MijnOverheid
• overzichtelijk en veilig;
• gebruik maken van automatische incasso 

is nog steeds mogelijk;
• de aanslag, de beschikking en taxatiever-

slag altijd en overal direct bij de hand;
• goed voor het milieu (papierbesparend);
• makkelijk voor u en voor ons.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U gaat naar www.mijnoverheid.nl. U klikt op 
het kopje ‘Berichtenbox’ en volgt de aanwij-
zingen. Als u nog niet geregistreerd bent, 
heeft u uw DigiD-code nodig.

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.

Foto van de Maand: De Belevenis in Megchelen
Naar aanleiding van onze oproep op Facebook om je mooiste 
foto binnen het thema ‘licht/lichtjes’ in te sturen, hebben we fraaie 
exemplaren ontvangen. De winnende foto is gemaakt door Ans te 
Kampe uit Ulft. Haar foto is een maand lang onze omslagfoto op 
Facebook. 

Ans over haar winnende foto: “Deze foto heb ik vorige maand 
gemaakt tijdens De Belevenis, een lichtfeest in het prachtige park 
van tuincentrum Louis Venhorst in Megchelen. Je kon hier genieten 
van uitgelichte bomen, vijvers en andere lichtobjecten. Toen ik dit 
zag... geweldig wat mooi en wat een werk. Ik heb echt genoten van 
alles. Dankjewel aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.”

8 december 2021
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Veerkracht
‘Daar gaan we weer…’, dacht ik toen 
ik naar de coronacijfers keek en 
hoorde welke maatregelen werden 
afgekondigd. Waarschijnlijk had 
u hetzelfde gevoel. Je zag het 
natuurlijk aankomen. Het aantal 
besmettingen nam in razendsnel 
tempo toe. Ziekenhuizen stelden 
planbare operaties uit om plaats te 
maken voor coronapatiënten. En 
zorgmedewerkers smeekten om 
actie. Er moest wat gebeuren. Ook in 
onze regio. De zorg in onze zieken-
huizen, maar ook in de thuiszorg en 
verpleeghuizen staat onder druk. 
Doemscenario’s als ‘code zwart’ zijn 
ineens niet onwaarschijnlijk meer. 

Bij het horen van deze berichten, 
zullen er ongetwijfeld allerlei 
gedachten en emoties door uw 
hoofd gaan. Grofweg zijn er drie 
groepen mensen te onderscheiden 
op dit moment. De eerste is de groep 
veerkrachtige mensen die er het 
beste van proberen te maken. De 
tweede groep bestaat uit mensen die 
murw zijn geworden, de rek is eruit. 
En de derde groep zijn de mensen 
die vooral heel boos zijn. Samen met 
enkele burgemeesters, wethouders 
en wetenschappers zit ik in een 
landelijke commissie van de VNG 
die zich buigt over de sociale impact 
van corona op onze samenleving. 
Corona is namelijk niet alleen een 
gezondheidscrisis, het doet ook wat 
met ons en onze samenleving.

Ook in onze gemeente zijn mensen 
boos en murw geworden. Ik merk 
dat onder andere aan sommige 
reacties onder mijn Facebook-be-
richten. Die boosheid begrijp ik 

ook best. Tegelijkertijd zie ik een 
enorme veerkracht bij inwoners. 
Neem Muziekvereniging Excelsior 
uit Silvolde. Zij nam haar verant-
woordelijkheid en besloot haar 
Najaarsconcert zonder publiek te 
doen en uit te zenden via YouTube. 
Zo kon iedereen ervan meegenieten. 
En De Radstake organiseerde een 
hartstikke leuk ‘drive-thru Sinter-
klaasfeest’ als alternatief voor de 
intocht in Heelweg. Ik zie veel mooie 
voorbeelden van mensen die veer-
krachtig opstaan. Steeds weer. 

Je kunt zélf ook iets doen! Corona is 
namelijk niet een crisis van de ander, 
van de gezondheidszorg of van de 
overheid. De gevolgen zijn ook niet 
alleen voor patiënten, horecaonder-
nemers, jongeren of ouderen. Corona 
raakt ons allemaal. Bovendien 
zullen we er nog wel een tijdje mee 
moeten leren leven. De toenemende 
verdeeldheid in ons land maakt het 
er niet leuker op. Het lost ook niets 
op. We kunnen onze energie beter 
steken in ons best doen om weer 
dichter bij elkaar te komen. Kijk 
naar elkaar om. Stel eens de vraag: 
‘hoe gaat het met je?’ Hou je aan de 
basismaatregelen en twijfel je nog 
over vaccinatie? Bel de GGD, stel je 
vraag en doe dat alsnog. Zo komen 
we samen verder. Soms boos, soms 
murw, maar bovenal veerkrachtig. 

‣ Burgemeester Van Dijk

Meldplicht voor carbidschieten op 
31 december
De jaarwisseling komt snel dichterbij. Het kabinet heeft, net als vorig 
jaar, ook voor deze jaarwisseling een vuurwerkverbod opgelegd. 
Carbidschieten kan waarschijnlijk doorgaan (afhankelijk van de corona-
maatregelen). Maar u moet zich wel aan enkele regels houden. U mag 
bijvoorbeeld carbid alleen afsteken op 31 december tussen 10.00 en 
18.00 uur. Bovendien moet iedereen die carbid wil schieten dit melden 
bij de gemeente. 

Landelijke coronamaatregelen
Activiteiten rond de jaarwisseling 
moeten uiteraard vallen binnen de dan 
geldende landelijke coronamaatregelen 
die het kabinet vaststelt. Mede door de 
inmiddels weer oplopende aantallen 
besmettingen is het niet bekend of, 
en zo ja welke, maatregelen voor het 
carbidschieten van toepassing zijn. 
Bijvoorbeeld over groepsgrootte. De 
landelijke regels gelden voor iedereen 
en gaan voor op de lokale regels, ook 
al is uw carbidmelding geaccepteerd. 
Op de website van de Rijksoverheid is 
de laatste actuele informatie over de 

coronamaatregelen te vinden: www.
rijksoverheid.nl/corona. 

Hoe werkt de meldplicht?
Als u op 31 december carbid wilt 
afsteken, dan moet u dit bij de 
gemeente melden. Dat kan via onze 
website: www.oude-ijsselstreek.
nl (tik in de zoekbalk: carbid). Op 
deze websitepagina vindt u ook de 
andere voorwaarden waaraan u moet 
voldoen, om ervoor te zorgen dat het 
carbidschieten veilig verloopt. Uw 
melding moet voor 23 december bij de 
gemeente binnen zijn. 

Mag dat: het netje van de kerstboom bij het PMD gooien?
Hebt u al een kerstboom gehaald bij een van de kerstbomenverkopers 
in onze gemeente? Die mooie groene spar of den wordt altijd handig 
verpakt in een netje. Maar in welke afvalbak moet dat netje?

Bij het restafval
Kerstboomverkopers pakken de 
kerstbomen in een heel handig net 
waardoor het makkelijk is de boom te 
vervoeren. Zo blijven de takken mooi 
en gaat hij onderweg niet kapot. 
Maar waar laat je het plastic nadat je 

de boom hebt opgezet? Ondanks dat 
het van plastic is, mag het niet bij het 
PMD. Het net kan namelijk vastlopen in 
de sorteerinstallatie, waardoor er grote 
storingen optreden en dat is niet fijn. 
Dus mag het netje bij het restafval!

Aangepaste openingstijden
In verband met een personele aangelegenheid zijn het gemeentehuis
en de gemeentewerf op dinsdag 14 december vanaf 15.00 uur gesloten.

http://www.rijksoverheid.nl/corona
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Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 14-12-2021 worden de 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
door de Rayonarchitect (namens 
de Commissie Omgevingskwaliteit) 
digitaal beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen 
bouwplannen kunt u vanaf donderdag 
09-12-2021 vinden op www.oude-ijssel-
streek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitenplaats de Bleuster, 
Grensweg Voorst’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 25 november 2021 
het bestemmingsplan ‘Buitenplaats 
de Bleuster, Grensweg Voorst’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1509.
BP000174-VA01, gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Inzage
De stukken liggen van 8 december 
2021 tot en met 19 januari 2022 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u het 
bestemmingsplan in het gemeente-
huis 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. Het bestemmings-
plan is digitaal 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 het bestemmingsplan. 
In het gemeentehuis kunt u het bestem-
mingsplan zowel digitaal als op papier 
inzien. De elektronische vorm is hierbij 
juridisch bindend.

Plangebied en inhoud van het plan
Het plangebied ligt tussen de 
Grensweg, Marmelhorstweg en de A 
Strang in Voorst. Het bestemmings-
plan maakt de ontwikkeling van een 
buitenplaats met daarbij behorende 

nieuwe natuur mogelijk. Verder bevat 
het plangebied een fietspad- en brug 
en komt er een ecologische oeverin-
richting langs de A-Strang. 

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad 
beroep worden aangetekend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Van deze beroepsmo-
gelijkheid kan alleen gebruik worden 
gemaakt 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. 

• belanghebbenden die bezwaar 
hebben tegen de wijzigingen die 
de raad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerp heeft aangebracht.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt 
in werking op 20 januari 2022, 
tenzij binnen de beroepstermijn in 
samenhang met een ingesteld beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ingediend. Het besluit treedt 
dan niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Openbare bekendmaking

Zorgverzekering voor inwoners 
met een laag inkomen
Iedereen is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Wij begrijpen 
dat u niet te veel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Zeker niet als u 
elke maand moet rondkomen van een beperkt inkomen. Voor inwoners 
met een laag inkomen en een bescheiden vermogen biedt de gemeente 
Oude IJsselstreek een uitgebreide zorgverzekering aan.

Gemeentepolis 
Inwoners in onze gemeente met een 
laag inkomen kunnen gebruik maken 
van de collectieve ziektekostenverze-
kering van Menzis.

Wat is uw voordeel?
• U krijgt korting op de basisverzeke-

ring, op de aanvullende zorgverzeke-
ring en de tandartsverzekering.

• U krijgt ruime vergoedingen voor 
onder andere brillen/lenzen, tand-
artskosten en de eigen bijdragen in 
het kader van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning.

• Menzis accepteert iedereen, zonder 
medische keuring.

Kies een pakket dat bij u past
Als u zich via de gemeente Oude 
IJsselstreek verzekert, is er altijd een 
pakket dat bij u past. U kunt kiezen 
uit twee soorten aanvullende verzeke-
ringen en verschillende soorten tand-
artsverzekeringen.

Kan ik deelnemen?
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u 

het aanbod van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Ook ziet u hier of u in 
aanmerking komt voor de gemeente-
polis. U vindt hier verder welke kosten 
worden vergoed. Bepaal wat u nodig 
heeft en kies wat bij u past.
Twijfelt u nog? Volg dan op dezelfde 
website de keuzehulp die u helpt bij 
het kiezen van de meest passende 
zorgverzekering. 

Heeft u nog vragen of hulp nodig? 
Menzis helpt graag
- Stel uw vragen aan de medewerker 

tijdens een videogesprek. Maak 
een afspraak via www.menzis.nl/
spreekuren 

- Of bel met de Klantenservice van 
Menzis: (088) 222 40 80 (lokaal 
tarief). 

Let op!
U kunt zich tot en met 31 december 
2021 aanmelden. U mag alleen 
overstappen naar Menzis als u geen 
betalingsachterstand heeft bij uw 
huidige zorgverzekeraar. 

Raadsvergadering 16 december
De raadsvergadering vindt om 20.00 
uur plaats in de Theaterzaal in de 
DRU. In verband met de coronamaat-
regelen is er geen publieke tribune. 
U kunt de vergadering online volgen 
via de livestream, zoals onderstaand 
omschreven.

Onderwerpen:
- Invoering reclamebelasting bedrijven-

terrein De Rieze 
- Invoering reclamebelasting bedrijven-

terreinen Varsseveld 
- Gemeentelijk Rioleringsplan 
- Normenkader en controleprotocol 

2021 
- Uitvoeringsprincipes bestuursopdracht 

transformatie in de kijk op zorg en hulp 
voor volwassenen

- Meerjarenprognose grondexploitatie 
(MPG) 2021 

- Transitievisie Warmte, stap voor stap 
naar aardgasvrij 

- Participatiebeleid en Participatieveror-
dening

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via https://raad.oude-ijssel-
streek.nl/. Daar zijn de vergaderingen live 
te volgen. U kunt ook gebruik maken van 
de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.

Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via griffie@oude-ijsselstreek.nl

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

De gemeente op social media
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Heesters
3.000 stuks
750m2

Bomen 
geplant 
door de 
gemeente
550 stuks

Vaste planten
13.000 stuks
2.600m2

Bosplantsoen
12.500 m2 stuks
10.000 meter haag

Nestkastjes
1.000 stuks
uitgedeeld

Rotondes
2.650 m2 omgevormd 
naar bloemrijk

In het buitengebied is er natuurlijk veel groen. Met nog meer vergroening en 
de juiste planten en bomen, brengen we hier weer een ecologische balans. Zo 
kunnen dieren en mensen weer genieten van ons mooie coulisselandschap. 

Door een andere manier van bermbeheer en het zaaien van bloemenmeng-
sels op bepaalde locaties, zorgen we voor meer biodiversiteit. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de kleurrijke rotondes die reeds omgevormd zijn.

We bestrijden op verschillende manieren de processierups. 
We hebben meerdere vogelkastjes uitgedeeld en met de hulp 
van veel inwoners zijn deze opgehangen in hun eigen tuinen. 
Daarnaast zijn we gestart met een test, waarbij we met een 
biologisch middel de rupsen bestrijden.

29.050 BOMEN EN PLANTEN GEPLANT

BERMEN EN ROTONDESNESTKASTJES EN PROCESSIERUPS

Wat gebeurt er in het groen?
In de afgelopen jaren is er al heel veel groen geplant door de gemeente en onze inwoners. Wethouder Ria 
Ankersmit: “We zijn trots op alles wat we samen met de inwoners hebben bereikt. Samen, Denken en Doen! Zo 
geven we steeds meer kleuring aan het geheel en zo krijgt groen meer kleur!” Op deze pagina geven we u een 
overzicht van onze vergroeningen van de afgelopen twee jaar.

WERKT AAN MEER GROEN IN DE GEMEENTE

De projecten  
van deze maand

De maand november is bij uitstek een  
‘boomplant-maand’. Op 13 november  
konden inwoners van de Vogelbuurt in  
Ulft een tegel inleveren voor een plant.  
Op 27 november werden er weer bomen  
geplant door Wildbeheereenheid  
Gendringen-Bergh op 21 locaties en  
afgelopen week zorgt de actie Tegel eruit,  
boom erin, voor de aanplant van 724 bomen  
in Silvolde, Terborg en omgeving. 

1.567 BOMEN UITGEDEELD

Berm
4.500 m2

omgevormd 
naar bloemrijk



WERKT AAN MEER GROEN IN DE GEMEENTE

Geslaagde bomenactie in Silvolde, Sinderen en Terborg
De afgelopen week vond vanuit ‘Oude IJsselstreek weet van water’ de 
actie ‘Tegel eruit, boom erin’ plaats. Dit keer waren er niet twee, maar vier 
postcodes aan de beurt. Nóg minder tegels en meer groen dus. En dat is 
hard nodig. Want het klimaat verandert sneller dan we hebben gedacht. Er 
zijn de afgelopen week 724 bomen uitgedeeld door medewerkers van de 
gemeente en het Waterschap. 

Wethouder Ria Ankersmit: “Het klimaat verandert, we moeten allemaal een 
steentje bijdragen en dat betekent concreet: het regenwater moet de grond 
in! Dus niet je tuin helemaal bestraten, maar juist vergroenen! Mooi dat 
zoveel inwoners meedoen met deze actie!”
Wilt u ook uw tuin vergroenen en het regenwater afkoppelen? Kijk voor tips 
op www.weetvanwater.nl 

Vlnr. Heemraad Antoinet Looman van Waterschap Rijn en IJssel, Joke en Jos Bergervoet uit 
Terborg die een gratis kerspruim krijgen uit handen van Wim Ketelaar (medewerker groen van 
de gemeente) en wethouder Ria Ankersmit.

In totaal zijn er al 1567 gratis bomen uitgedeeld in onze gemeente: 422 in Heelweg, 421 in 
Varsseveld, 240 in Terborg en 484 in Silvolde en Sinderen.
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1.567 
bomen 
uitgedeeld

421 BOMEN

422 BOMEN

240 BOMEN  

484 BOMEN

21ste jaar actie Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh
In onze gemeente wordt hard gewerkt aan steeds meer groen. Zo zijn er 
op diverse plekken bomen geplant. In het weekend van 27 november ging 
het jaarlijkse groenproject van de Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh 
(WBE) weer van start. 

In dit groenproject dat al sinds 2000 bestaat, pachten de jachthouders 
gronden bij boeren voor jacht- beheer en schadebestrijding. Vorig jaar was 
een mijlpaal omdat toen al meer dan 100.000 heesters en (fruit)bomen 
geplant waren. Een geweldige prestatie! Daar kwamen dit jaar, verdeeld 
over 21 projecten, nog eens 5295 heesters, 86 bomen en 87 hoogstam 
fruitbomen (oude rassen) bij. 

Win-winsituatie voor mens, dier en natuur
Gerard Evers, Secretaris WBE Gendringen-Bergh: “Na de ruilverkave-
ling zijn veel heggen en houtwallen verwijderd. De landbouwpercelen 
moesten immers aangepast worden aan de steeds grotere machines. Dat 
betekende dat veel schuilplekken voor het wild en de vogels verdwenen 
waren. Ons groenproject richt zich op behoud van wat er nu is en op de 
aanleg van landschapselementen. Dit alles gebeurt in goed overleg met 
de boeren. Zo creëren we een win-winsituatie voor mens, dier en natuur. 
Dit jaar kregen twee bijenverenigingen binnen onze gemeente plantmate-
riaal dat specifiek gericht is op bijen. Deze bomen en heesters bloeien op 
verschillende tijden. Ook hebben we zes houtwallen aangeplant, waarvan 
er vier zijn aangelegd dankzij de samenwerking tussen twee buren. Zo 
komt er een mooi lint in het landschap.” 

Bijzondere vorm van beheer
Wethouder Ria Ankersmit nam een kijkje tijdens de plantwerkzaamheden 
in Voorst. Zij is blij dat zowel inwoners als grondeigenaren in het buitenge-
bied zich inzetten voor het groen in onze gemeente. 
“Grondeigenaren leveren een grote inzet bij de uitvoering. Vaak omdat zij 
zelf geschikte machines hebben om bijvoorbeeld alvast een gat voor een 

boom te graven of een sleuf voor de aanplant van een haag. Als gemeente 
ondersteunen we dit groenproject door het plantgoed te betalen. Ze zorgen 
zelf voor de aanplant en het onderhoud. Deze bijzondere vorm van beheer 
levert niet alleen een aantrekkelijk landschap op, het is ook van groot 
belang voor de biodiversiteit.”

Ervaringsdeskundige
Op de vraag van de aanwezige pers of de wethouder dat bomen planten 
al een beetje beheerst, antwoordt Gerard Evers dat het haar elk jaar beter 
afgaat. “Ze begint het al door te krijgen”, zegt hij.
Wethouder Ria Ankersmit vult lachend aan: “Ik ben de afgelopen jaren al 
een echte ervaringsdeskundige geworden. Ik weet nu precies hoe je een 
boom moet planten, zodat hij ook daadwerkelijk goed aanslaat.” 

Tijdens de boomplantdag van de Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh steekt ook wethouder 
Ria Ankersmit haar handen uit de mouwen. Samen met secretaris van de WBE Gerard Evers (2e 
van links) en veel vrijwilligers plant zij diverse bomen en heesters.

http://www.weetvanwater.nl
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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
BREEDENBROEK
- Den Dam 15, melding Activiteitenbesluit: uitbreiden 

bestaande kantine en werktuigenloods, overkappen 
spuitplaats en realiseren nieuwe loods (milieu), 
acceptatiebrief verzonden 25-11-2021, procedure 1 
(2 weken ter inzage m.i.v. 09-12-2021)

ETTEN
- Rondweg 1, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (OBM), verdagen besluit met 6 weken, 
procedure 3A

- Rondweg 1, omgevingsvergunning, bouw stal, 
verdagen besluit met 6 weken, procedure 3A

GENDRINGEN
- Akenloodsweg, kap circa 80 populieren en herplant, 

aanvraag ontvangen 29-11-2021, procedure 1
- Munsterweg 4, bouw schuurwoning met berging, 

aanvraag ontvangen 25-11-2021, procedure 1
- Veldweg 33, vervangen kozijnen, aanvraag 

ontvangen 30-11-2021, procedure 1
- Wiekenseweg 21, kappen 1 berk, aanvraag 

ontvangen 01-12-2021, procedure 1

HEELWEG
- Halseweg 10, verwijderen asbest, acceptatiebrief 

verzonden 02-12-2021, procedure 1

NETTERDEN
- Papenkampseweg 4, ontwerpbesluit: actualiseren 

vergunning en wijziging in dieraantallen, verzonden 
01-12-2021, procedure 3A

SILVOLDE
- Molenweg 3, bouwen serre, aanvraag ontvangen 

29-11-2021, procedure 1
- Oude Dinxperloseweg 65A, melding Activiteitenbe-

sluit: betreft vervangen houtmot afzuiginstallatie 
(milieu), acceptatiebrief verzonden 25-11-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 09-12-2021)

- Rabelingstraat 9, melding Activiteitenbesluit: 
veranderen woonhuis naar groepsaccommodatie 
voor maximaal twintig personen (milieu), accep-
tatiebrief verzonden 25-11-2021, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 09-12-2021)

TERBORG
- Doetinchemseweg 7, verbouwen voormalige 

winkel, vergunning verzonden 02-12-2021, 
procedure 3A

- Varsseveldseweg 20A, bouw emballageopslag, 
vergunning verzonden 01-12-2021, procedure 3A

ULFT
- JF Kennedyplein 2B, uitbreiden achtergevel, 

aanvraag ontvangen 01-12-2021, procedure 1
- ’t Goor 10, bouw tussenhal, aanvraag ontvangen 

24-11-2021, procedure 1

VARSSELDER
- Vicarisweg 35, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: verbouw boerderij, 
vergunning verzonden 26-11-2021, procedure 3A

VARSSEVELD
- Borchgraven 10, wijzigen gevels en plaatsen 

lichtreclame, vergunning verzonden 26-11-2021, 

procedure 3A
- Oostelijke Noorderbroekweg 10A, woning splitsen, 

aanvraag ontvangen 24-11-2021, procedure 1
- Spreeuwenhof 103, bouw carport, vergunning 

verzonden 26-11-2021, procedure 3A

VOORST
- Engbergseweg 1A, verbouw schuur tot groepsac-

commodatie, vergunning verzonden 30-11-2021, 
procedure 3A

- Plantenweg 7, handelen in strijd met regels R.O.: 
starten bedrijf aan huis, aanvraag ontvangen 
29-11-2021, procedure 1

WESTENDORP
- Beukendijk 2, leggen laag- en middenspan-

ningskabel, vergunning verzonden 01-12-2021, 
procedure 3A

- Kersendijk 2C, bouw woning, vergunning verzonden 
30-11-2021, procedure 3A

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

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

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

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

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

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

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