
15 december 2021

Wethouder Ria Ankersmit en Roel van 
Dijk, directeur St. Steenbreek, tijdens 

het ondertekenen van de samen-
werkingsovereenkomst. Steenbreek 

ondersteunt de gemeente bij het 
groener en klimaatbestendig maken 

van onze leefomgeving.  ‣

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.

Belevingsmeting zwerfafval   2
Column wethouder  
Janine Kock   2

Hoge druk in de zorg   3

Raadszaken   4
Energieneutraal in  
Oude IJsselstreek   6

Stichting Steenbreek 
helpt bij vergroenen 
van onze gemeente
De gemeente Oude IJsselstreek is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 
met  Stichting Steenbreek. Een kennis- en netwerkorganisatie die steun biedt bij 
het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving. 

Het doel van deze samenwerking is om 
een campagne te starten om inwoners en 
ondernemers enthousiast te maken om 
hun leefomgeving te vergroenen. Dat wil 
zeggen: een klimaatbestendige en gezonde 
leefomgeving.

Wethouder Ria Ankersmit: “Ons klimaat 
verandert. Steeds vaker worden we gecon-
fronteerd met extreme neerslag, hitte 
en perioden van langdurige droogte. De 
gemeente ziet dit als een grote opgave. 
We moeten nú iets doen. Dat kunnen we 
als gemeente niet alleen, daarbij hebben 
we onze inwoners nodig. Met Stichting 
Steenbreek zien we een mooie samen-
werking tussen inwoners die hun ‘steentje’ 
willen bijdragen en de gemeente die hen 
daarbij helpt.”

Het vergroenen van de leefomgeving is 
ook één van de doelen die de gemeente 
Oude IJsselstreek zich heeft gesteld in de 
Programmabegroting 2022 – 2025. Dit is 
ook zo opgenomen in de ‘Visie op landschap, 
natuur en groene kernen’. Door te vergroenen, 
dragen we bij om hittestress te voorkomen 
en wateroverlast te bergen bij extreem weer. 
Omdat een groot deel van het oppervlak van 
de gemeente in bezit is van particulieren, 
hebben we ook u, onze inwoners, hierbij hard 
nodig. We hebben meerdere projecten in de 
gemeente die hier aan bijdragen. Bijvoor-
beeld de actie ‘Tegel eruit, boom erin’, het 
afkoppelen van regenwater van het riool en 
het programma ‘Toekomstgerichte bedrij-
venterreinen’. Door de samenwerking met 
Stichting Steenbreek, kunnen we de projecten 
met elkaar verbinden.

Tegel eruit, 
boom erin!
Gratis boom voor inwoners 
Etten, Ulft en Varsselder
Meer en beter groen zorgt ervoor dat u 
ook in de toekomst in een gezonde en 
prettige omgeving kunt leven. Daarom 
willen we het groene karakter in Oude 
IJsselstreek zo veel mogelijk uitbreiden. 
U kunt helpen door in uw tuin ruimte 
te maken voor een boom. Bomen 
maken onze omgeving groener, geven 
verkoeling en houden het regenwater 
langer vast. Daarnaast bieden ze kleine 
dieren en insecten voedsel en veiligheid. 
Daarom krijgt u van ons een boom 
cadeau! 

Aanmelden
Heeft u een bedrijf of woont u op 
postcode 7070, 7071, 7075 of 7076 
(Ulft, Etten en Varsselder), dan kunt 
u tot 30 december 2021 een boom 
bestellen. U kunt zich aanmelden voor 
één boom per adres. Hierbij is er keuze 
uit 10 verschillende grote en kleinere 
boomsoorten. Dit kan via het inschrijf-
formulier op onze website  
www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom 

Nieuwjaarsreceptie wordt 
zomerreceptie
De gemeente  houdt volgend jaar een zomerreceptie in plaats van 
een nieuwjaarsreceptie. Gelet op de huidige coronasituatie en de 
maatregelen kan de receptie begin januari 2022 niet doorgaan. We 
gaan ervan uit dat dat in de zomer, waarin het virus minder om zich 
heen lijkt te grijpen, wel weer kan.

Tijdens de zomerreceptie kan iedereen ook kennis maken met de 
nieuwe gemeenteraadsleden, die op 16 maart worden gekozen 
tijdens de gemeenteraadverkiezingen. En wellicht ook al met 
het nieuwe college. Wanneer en waar de zomerreceptie wordt 
gehouden maakt de gemeente later bekend.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/gratisboom
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Belevingsmeting Zwerfafval
“Als zwerfafval langs de weg ligt, wordt er sneller wat bij 
gegooid”

Het grootste deel van de inwoners van 
onze gemeente vindt het belangrijk 
dat de openbare ruimte schoon is. 
Ook vinden ze dat deze een voorbeeld-
functie heeft: zwerfafval op de straat 
en in de berm zorgt ervoor dat méér 
mensen afval op straat gooien. 

Dit zijn enkele conclusies uit de ‘bele-
vingsmeting zwerfafval’ 2021. Dit 
onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd. 
Door middel van een vragenlijst 
kunnen inwoners hun mening geven 
over zwerfafval in de gemeente. Hoe 
schoon vindt u bijvoorbeeld uw buurt? 
Heeft u wel eens overlast van afval? En 
hoe tevreden bent u over de reiniging 
en afvalvoorzieningen?

Door de vragenlijst ieder jaar af te 
nemen kan de gemeente kijken of er 
dingen moeten veranderen in de zwerf- 
afvalaanpak. Ook kunnen inwoners 

aangeven of ze iets willen doen om 
zwerfafval in hun wijk of buurt te 
verminderen. De gemeente kan dan 
kijken hoe ze dit kunnen ondersteunen. 
Naar aanleiding van de belevings-
meting 2021 wil de gemeente onder 
andere:
• aandacht geven aan het adopteren 

van afvalbakken door particulieren 
en ondernemers

• potentiële vrijwilligers benaderen 
en kijken hoe ze die kunnen onder-
steunen

• kijken of afvalbakken in de openbare 
ruimte op een logische plek staan of 
verplaatst moeten worden

Bent u benieuwd naar de uitgebreide 
resultaten, wilt u een melding over 
zwerfafval doen of zelf bijdragen aan 
een schone buitenruimte? Neemt u 
dan gerust contact met ons op via 
grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl 

Zwerfafval belevingsme�ng 2021

260 
RESPONDENTEN 

97% vindt het (zeer) 
belangrijk dat hun 

buurt schoon is 

van de respondenten helpt 
zelf al bij het schoonhouden 

van de eigen buurt 

De openbare ruimte hee� een 
VOORBEELDFUNCTIE 

“Als het schoon is, gee� dit 
een signaal om het samen 

schoon te houden”

“Afval in de omgeving 
werkt méér afval in 
de hand”

maakt weleens een 
melding van overlast 

is hierna (zeer) 
tevreden over 
de a�andeling 

38% 59% 

beoordeelt de openbare 
ruimte als (zeer) schoon 

36% 

“Hoe schoon is jouw gemeente?” 

55%

De Ulftse Pan
De ijzerhistorie is één van de dingen 
die onze gemeente uniek maakt en 
kenmerkt. Langs de Oude IJssel vond 
je vroeger verschillende ijzergieterijen. 
Als gemeente willen we graag dat de 
ijzerhistorie beter beleefd en gevoeld 
kan worden; voor onze eigen inwoners, 
mensen uit de regio en voor toeristen. 

Met De Ulftse Pan hebben we er een 
toffe attractie bij in onze gemeente 
op het gebied van het beleven van 
de ijzerhistorie. Zo’n twee weken 
geleden opende ik met een druk 
op de (tijd)knop de escaperoom op 
het DRU Industriepark in Ulft. Nou 
ja, escaperoom, eigenlijk is het een 
escaperoute over het DRU-terrein En 
wat voor één!
Studenten van Mijn School, van het 
Graafschap College in Doetinchem 
zijn, samen met medewerkers en 
vrijwilligers, op het DRU Industriepark 
en in het CIVON Innovatiecentrum 
twee jaar bezig geweest met het 
ontwikkelen van de escaperoute. 
Door de rijke historie van het 
DRU-terrein en de modernisatie, 
vormgegeven door 
het CIVON, is er sowieso al veel te 
ontdekken op deze plek. Met dit 
uitgangspunt is er een escaperoute 
gemaakt die niet alleen een 
spannende, maar ook een leerzame 
ervaring biedt.

Je ervaart de geschiedenis en de inno-
vatiekracht van het DRU Industriepark 

én je leert tegelijk meer over oude 
ambachten en de nieuwste technolo-
gieën. Er wordt onder andere gevlogen 
met een drone en je gaat aan het werk 
in de Smederij. 
Ik zal niet al te veel verklappen, maar 
de opdrachten voer je op verschillende 
plekken op het terrein uit. Ze zijn heel 
verschillend en zitten ingenieus in 
elkaar. Ik kan je zeggen, het is geen 
makkie. Maar het is echt een aanrader 
om de escaperoute te doen. 

Ik ben supertrots op het resultaat 
van deze mooie en waardevolle 
samenwerking tussen de praktijk en 
het onderwijs. Een mooie verbinding 
tussen techniek, sociaal werk en 
toerisme, waarbij zowel studenten, 
vrijwilligers en professionals samen-
werkten en iets duurzaams ontwik-
kelden.
De escaperoute is goed toegankelijk. 
Aanmelden kan via de site van het 
DRU Industriepark. Zodra de corona-
maatregelen het toelaten, wordt jouw 
groep ingepland.
Mijn team heeft de eerste - niet al te 
scherpe - tijd neergezet. Ik daag je uit 
om deze tijd te verbeteren. 

‣ Wethouder Kock

Gemeentehuis en -werf gesloten
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. 

N18: Nachtafsluitingen tussen Varsseveld en Lichtenvoorde 
Rijkswaterstaat voert onderhouds-
werkzaamheden uit op de N18 tussen 
Varsseveld en Lichtenvoorde. In 
verband met deze werkzaamheden is 
de N18 in beide richtingen meerdere 
nachten afgesloten van maandag 13 
december tot vrijdag 17 december 
tussen 20.00 uur en 05.00. Wegge-
bruikers moeten rekening houden met 
omleidingen en een extra reistijd van 10  
minuten.

Werkzaamheden
We voeren werkzaamheden uit aan 
de Hiddinkbrug bij de kruising N18 – 
N318 en we vervangen de openbare 
verlichting inclusief bekabeling ter 
hoogte van de kruising op de Lichten-
voordseweg. Daarnaast vernieuwen we 
de bewegwijzering.

Planning en omleidingen
Van maandag 13 december tot vrijdag 

17 december is de N18 in beide 
richtingen afgesloten vanaf de N318 
in Varsseveld tot de kruising Radstake 
(Landstraat). De werkzaamheden 
vinden plaats tussen 20.00 uur en 05.00 
uur.
Verkeer wordt omgeleid via de N318 
en de N313 met een verwachte extra 
reistijd van 10 minuten. Deze omlei-
dingsroutes staan aangegeven op infor-
matieborden langs de weg.

Meer informatie?
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden? Kijk op de website 
van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. 

U kunt ook bellen 
met de Landelijke 
Informatielijn van 
Rijkswaterstaat: 
(0800) 8002 
(gratis).

mailto:grondstoffenteam%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
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Opnieuw een pop-up priklocatie van 
de GGD in Terborg
Op woensdag 22 december is de GGD Noord- en Oost Gelderland voor de 
derde keer in Oude IJsselstreek. Deze keer met één pop-up priklocatie bij 
Voetbalvereniging Terborg aan ’t Veld 20 in Terborg. Iedereen die vragen 
heeft of zich wil laten vaccineren kan hier van 11.00 tot 19.30 uur terecht 
zonder eerst een afspraak te maken. LET OP! Bij deze pop-up locatie kunt u 
NIET terecht voor de boostervaccinatie. 

Binnen lopen zonder afspraak
Inwoners kunnen zonder afspraak, maar 
mét mondkapje en legitimatiebewijs 
terecht voor een 1e, 2e of 3e vaccinatie. 
Voor de derde vaccinatie komt alleen 
een kleine groep mensen in aanmerking 
met een verzwakt immuunsysteem 
die daarvoor een uitnodiging van hun 
medisch specialist hebben gekregen. Zij 
moeten die uitnodigingsbrief meenemen 
naar de vaccinatielocatie.
Er wordt geprikt met het vaccin van 
Pfizer. Inwoners die zich nog niet 
(volledig) hebben laten vaccineren 
kunnen hier terecht. Voor het bespreken 
van vragen en/of zorgen is er een arts 
aanwezig. Ook onderstaande groepen 
zijn van harte welkom:
- Inwoners/passanten die minimaal 

21 (Pfizer) of 28 (Moderna) dagen 
geleden al een eerste prik hebben 
gehad, op een pop-up priklocatie of 
elders; 

- Inwoners/passanten die een 
uitnodiging hebben ontvangen voor 
een derde vaccinatie;

- Jongeren die net 12 zijn geworden 
en nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen, samen met hun ouder(s) 
verzorger(s).

De boostervaccinatie
De boostervaccinatie is een extra 
vaccinatie bovenop de eerdere twee 
basisvaccinaties. De boosterprikken 
worden gezet op vaste vaccinatielo-
caties van de GGD zoals Wehl en Lich-
tenvoorde. Op dit moment (maandag 
13 december) kan iedereen geboren in 
1959 of eerder een afspraak maken. Vrije 

inloop is NIET mogelijk. Een afspraak 
maken kan online via www.coronavacci-
natie-afspraak.nl (iedereen tot en met dit 
geboortejaar) of telefonisch via (0800) 
7070 (dagelijks tussen 08.00 - 20.00 
uur, onder vermelding van het kenmerk 
uit de uitnodigingsbrief). Het heeft geen 
zin om een afspraak in te plannen als 
uw geboortejaar nog niet aan de beurt 
is. U kunt de boostervaccinatie pas 
halen vanaf 6 maanden na uw laatste 
coronavaccinatie óf 6 maanden na uw 
laatste besmetting met corona. Voor de 
griepprik en de pneumokokkenprik geldt 
dat deze 2 weken voor of na de booster-
vaccinatie gegeven kan worden.

Vragen?
Voor alle vragen over corona en 
coronavaccinaties kun je bellen 
met (0800) 1351 (7 dagen per week 
8.00-20.00 uur). Op www.coronavac-
cinatie.nl vind je de meest actuele 
informatie. Op www.ggdnog.nl. kun je 
zien op welke pop-up-locaties je in de 
regio nog meer terecht kunt voor een 
vaccinatie en/of informatie.

Help elkaar en de zorg
De coronacrisis zorgt voor een enorme druk in de zorg. In ziekenhuizen, 
bij huisartsen, de verpleeghuizen en ook in de thuiszorg en huishou-
delijke ondersteuning. Dat zien we ook in de Achterhoek en in Oude 
IJsselstreek. Onder deze moeilijke omstandigheden zetten alle zorg-
verleners zich in om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven helpen. 
De gemeente ondersteunt daarbij. En ook u kunt een steentje bijdragen. 
Heb aandacht voor uw omgeving en help elkaar waar het kan. 

De gemeente ondersteunt de 
zorgorganisaties
De gemeente is in nauw contact met 
de zorgorganisaties die thuiszorg en 
huishoudelijke ondersteuning bieden 
aan inwoners in onze gemeente. De 
vele coronabesmettingen maken dat er 
meer zorg nodig is. Aan de andere kant 
kampen de zorgorganisaties met uitval 
van medewerkers door ziekte of thuis-
quarantaine. Burgemeester Otwin van 
Dijk: “Ik zie dat er keihard wordt gewerkt 
door de zorgmedewerkers. Daar heb 
ik bewondering voor. Het lukt helaas 
niet meer om overal de reguliere hulp 
te kunnen bieden. Wij hebben daarom 
de zorgorganisaties de ruimte gegeven 
om te doen wat écht nodig is. Dat kan 
betekenen dat de ondersteuning die 
inwoners nu thuis ontvangen anders is 
dan ze gewend zijn. Misschien dat een 
deel van de zorg of ondersteuning wordt 
uitgesteld of dat er minder uren per 
week zorg thuis wordt verleend. Daarin 
maakt de zorgorganisatie zelf een 
zorgvuldige afweging. Zorgorganisaties 
blijven alles op alles zetten om iedereen 
de zorg te blijven geven die écht nodig is” 

Kijk naar elkaar om 
Vanwege de hoge druk in de zorg, 
bespreken organisaties met mantel-
zorgers de mogelijkheid om bij te 

springen. De gemeente heeft Sociaal 
Werk Oude IJsselstreek gevraagd extra 
vrijwilligers te benaderen om te onder-
steunen. Otwin van Dijk: “We zetten 
ons allemaal in om ons steentje bij te 
dragen. Wellicht kunt u ook iemand 
in uw omgeving helpen. Doe bijvoor-
beeld boodschappen of kook een extra 
maaltijd. Doe een briefje in de bus om 
uw hulp aan te bieden. Let een beetje 
op elkaar en help elkaar waar het 
kan. Samen kunnen we dit aan. Dat is 
Achterhoeks naoberschap.” 

Voorbereiding op ‘code zwart’
De verwachting is dat de druk de 
komende weken in de zorg hoog blijft. 
Als er nog meer coronazieken komen, 
dan kan het zo zijn dat de zorg nog 
verder moet worden afgeschaald. Dat 
geldt ook voor de thuiszorg en huishou-
delijke hulp in Oude IJsselstreek. Dat 
noemen we ‘code zwart’ in de zorg. De 
minister van Volksgezondheid moet dit 
aankondigen. Gemeenten, en dus ook 
Oude IJsselstreek, gaan dan een coör-
dinerende rol vervullen voor de zorgin-
stellingen. Daarop bereiden we ons als 
gemeente en zorgorganisaties voor. 
Otwin van Dijk: “Ik hoop natuurlijk met u 
dat het niet zo ver komt. Dus laten we 
elkaar helpen. En blijf je houden aan de 
maatregelen.”

De gemeente op social media

Wat hoort in de container met de oranje deksel en wat mag er niet in?
In Oude IJsselstreek wordt het PBD 
(Plastic verpakkingen, Blik en Drank-
kartons) gescheiden ingezameld door 
middel van de containers met oranje 
deksel. We kunnen deze materialen 
namelijk goed recyclen. Van het 
ingezamelde plastic worden bijvoorbeeld 
weer nieuwe verpakkingen, kleding en 
bouwmaterialen gemaakt. 

Wij krijgen regelmatig meldingen over 
niet geledigde PBD containers. Bij 
controle daarvan blijkt dat er groot 
plastic verpakkingsafval in deze 
containers zit dat er niet in thuishoort. 

Zoals groot plastic verpakkingsmateriaal 
van nieuwe meubels of bouwmaterialen. 
Dit verpakkingsmateriaal gaat vastzitten 
in de containers en zuigt zich ook 
vacuüm. Daardoor worden de containers 
niet volledig geledigd. Helpt u ons mee 
met het goed inzamelen van PBD?

Wat mag wel en niet bij PBD-afval?
Bij PBD-afval mogen drie soorten 
afval: Plastic verpakkingen, Blik en 
Drinkpakken. In de recycle-fabriek 
sorteren ze alles en wordt het afval 
gebruikt als grondstof voor nieuwe 
producten. 

Een handig hulpmiddel voor wat wel bij 
het PMD hoort, zijn de volgende vragen:
• Is het een verpakking?
• Is het leeg?
• Komt het uit de keuken of badkamer?

Is het antwoord drie keer ja? Dan hoort 
het in de container met de oranje 
deksel. Twijfelt u of een product bij het 
PBD-afval hoort? Kijk dan op www.afval-
scheidingswijzer.nl

Overtollige plastic verpakkingen die niet 
meer in uw PBD container passen kunt u 
gratis inleveren bij de gemeentewerf aan 

de Hogenkamp 10 in Ulft. Dit kan tijdens 
kantooruren van maandag tot en met 
donderdag van 07.45 tot 16.45 en op 
vrijdag van 08 - 12 uur. Op zaterdag is de 
gemeentewerf gesloten.

http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdnog.nl
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
http://www.afvalscheidingswijzer.nl


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

de raadsbijeenkomsten

d e  g e m e e n t e r a a d  v a n  o u d e
i j s s e l s t r e e k  w e n s t  u

b l i j f  v e i l i g  e n  g e z o n d

We  zijn tot 3 januari 2022 met reces
De griffie is bereikbaar via 
griffie@oude-ijsselstreek.nl

f i j n e

f e e s t d a g e n

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!
Op donderdag 16 december 2021 vindt de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar plaats. 
Daarna is het alweer tijd voor het Kerstreces! Op maandag 3 januari begint de gemeenteraad aan de 
laatste periode voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

2021 was weer een bewogen jaar op het gebied 
van corona. Het heeft ups en downs gekend en 
de gemeenteraad heeft zich te allen tijde flexibel 
opgesteld om toch te kunnen vergaderen, beslissingen 
te kunnen nemen en er te zijn voor haar inwoners. 
Gelukkig is er rondom de feestdagen ook even tijd om 
uit te rusten en bij te tanken.

Het reces betekent dat er de komende tijd even geen 
raads- of commissievergaderingen plaatsvinden. 
Soms is dat ook hard nodig, want raadsleden zijn 

gemiddeld zo’n 16 tot 20 uur per week bezig met 
het raadswerk. De afgelopen periode vonden er veel 
(lange) vergaderingen plaats, bijvoorbeeld toen de 
begroting werd vastgesteld begin november. Een 
pauze is zo nu en dan dus wel prettig. Dat er geen 
vergaderingen plaatsvinden betekent echter niet dat er 
helemaal niks gebeurt.

Gemeenteraadsverkiezingen
De politieke partijen zitten namelijk volop in de voor-
bereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Deze vinden komend jaar plaats op 14, 15 en 16 maart 
en daar moet het nodige werk voor worden verricht. 
Dat betekent alle hens aan dek! De focus blijft echter 
liggen op de gebruikelijke werkzaamheden.

In de week van 10 januari vinden de commissieverga-
deringen weer plaats. Een week later, op donderdag 20 
januari, kunt u de gehele raad weer (digitaal) in actie 
zien tijdens de eerste raadsvergadering van 2022. 

Livestream
Vanwege de coronamaatregelen vinden vrijwel alle 
vergaderingen, met uitzondering van de raadsvergade-
ring, digitaal plaats. Helaas is er geen publieke tribune, 
maar zoals altijd kunt u alle politieke actie op de voet 
volgen via de livestream. Wist u dat u ook alle verga-
deringen kunt terugkijken? Mocht u de kerstfilms nu 
helemaal zat zijn, kunt u natuurlijk altijd vergaderingen 
opnieuw bekijken. Ook wanneer de coronamaatre-
gelen op den duur versoepeld gaan worden blijft deze 
livestream gewoon bestaan. Mocht u hier vragen over 
hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 
met de griffie.

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wenst al 
onze inwoners hele fijne feestdagen en een prettige 
jaarwisseling toe. Blijf veilig en gezond en rust goed 
uit, zodat we ons met z’n allen weer kunnen inzetten 
volgend jaar! 

Tijdens het reces is de griffie gewoon bereikbaar voor 
dringende vragen en/of als u iets onder de aandacht 
van de gemeenteraad wilt brengen. U kunt mailen naar 
griffie@oude-ijsselstreek.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

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


Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Wat zou onze gemeente zijn zonder alle vrijwilligers? 
Inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander. 
Of het nu is voor de zorg, verenigingen of stichtingen, ze 
houden het draaiende. Zelf ben ik al jaren vrijwilliger bij 
de Goede Doelen Winkel – SAM.

Samen met de andere vrijwilligers bestieren we 
het ophalen, sorteren, reinigen en verkopen van de 
gekregen spullen. De opbrengst is voor goede doelen 
in de omgeving. Dit is dus vrijwilligerswerk, kringloop/
hergebruik en je samen inzetten voor het goede doel. 

3 vliegen in 1 klap!

Mia Verwaaijen-Roosen-
daal – Raadslid Lokaal 
Belang

“Goede Doelen Winkel 
SAM”

Raadspraat: raadsleden aan het woord

Jan Bogerd
Fractieassistent 
PRO!

“Participatie betekent open, 
eerlijke en transparante 
communicatie”

Onlangs ben ik geïnstalleerd als fractieassistent 
bij de fractie van PRO! en als betrokken inwoner 
van de gemeente Oude IJsselstreek verdiep 
ik me graag in wat er zich allemaal afspeelt. 
De Omgevingswet zal bijvoorbeeld naar 
verwachting in juli 2022 in werking treden. Parti-
cipatie vormt daarin een belangrijk onderdeel. 
Maar wat houdt participatie nu eigenlijk in voor 
mij persoonlijk?

Participatie betekent voor mij een open, eerlijke en 
transparante communicatie tussen de gemeente en 
haar inwoners. Laatstgenoemden moeten erop kunnen 
vertrouwen dat veranderingen in hun leefomgeving, 
zoals woningbouw, openbaar groen, de speelomge-
ving of recreatie, in een vroeg stadium bespreekbaar 
gemaakt kunnen worden. 

Samen inzetten
Dit kan bijvoorbeeld door middel van een persoon-
lijke brief of een informatiebijeenkomst. Op het juiste 
moment een terugkoppeling geven aan betrokkenen is 
in dit proces belangrijk. Echter dienen ook andere, vaak 
lastige, onderwerpen op tijd besproken te worden met 
inwoners. Dit kan in goede banen geleid worden door de 
inzet van bijvoorbeeld een participatiecoach. 
Gezamenlijk naar oplossingen zoeken en in gesprek 
blijven met elkaar, dat blijft erg belangrijk. Samen 
kunnen we alle problemen aanpakken!

Rens Spijkers
Fractievoorzitter 
VVD

“Opkomen voor de zwijgende 
massa, dat geeft ons energie”

Politiek is leuk, maar soms ook lastig. Parti-
cipatie krijgt een steeds belangrijkere rol 
in de lokale politiek. In onderwerpen zoals 
nieuwbouw, duurzaamheid en landschapsont-
wikkeling zien wij onze inwoner steeds vaker. 
Leuk, maar ook een valkuil. 

De VVD wil niet zozeer opkomen voor die mondige 
burger, maar wel voor de zwijgende meerderheid. Voor 
hen bedrijven wij immers politiek.

Omgevingswet
We zijn in de raad al even bezig met de Omgevingswet. 
Daarin moeten wij diverse keuzes maken over partici-
patie. De VVD staat voor goede participatietrajecten 
met heldere spelregels en een duidelijke terugkoppeling 
van de verwachtingen. Wij willen participatie alleen 
dáár inzetten waar het echt iets toevoegt en waar het 
de processen kan versnellen, en het mandaat aan ons 
college geven. 

Afvalstoffenheffingen
Uiteraard moet er altijd ruimte zijn voor inspraak en 
klachtbehandeling, maar de VVD verkiest een integrale 
aanpak boven kerktorenpolitiek. Zo hebben wij ons dit 
jaar ingezet voor een verlaging van zeven euro voor de 
afvalstoffenheffing per huishouden. Zo willen wij ons 
inzetten voor de zwijgende meerderheid en dit blijven 
wij ook doen. 

Ine Hofs
Raadslid
Lokaal Belang

“Participatie: Doe of denk je 
mee?”

Het woord ‘Participatie’ wordt veel gebruikt. 
De gemeenteraad stelt in de raadsvergadering 
van 16 december a.s. bijvoorbeeld het Parti-
cipatiebeleid vast. Participatie is meedenken 
en meedoen en dat kan op veel verschillende 
manieren.

Samen d’ran
Samen met jullie – inwoners, bedrijven, verenigingen, 
etc. - werken aan een mooie gemeente Oude IJssel-
streek. Dit kan dichtbij! Bijvoorbeeld in je eigen buurt 
door een buurtspeeltuin, of door mee te werken aan het 
groen. Er komen grote projecten aan die erom vragen 
om mee te denken en mee te doen.  De landelijke 
opdracht: van het aardgas af. De woningbouw mogen 
we echter natuurlijk ook niet vergeten: de uitbreiding 
van jouw woonomgeving. Nadenken over hoe jij wilt 
wonen in jouw dorp of stad. Blijf ook vooral meepraten 
over hoe onze gemeente er in de toekomst uit zou 
moeten zien.

Het is natuurlijk een grote uitdaging voor ons allemaal. 
Samen doen en ‘samen d’ran’, dat zou hartstikke mooi 
zijn. Doe of denk je mee?

De gemeenteraad is tot maandag 3 januari met reces. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling!



Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Zonnige Bedrijven in de Oude IJsselstreek

Net als in 2019 en 2020 is ook dit jaar weer het project 
Zonnige Bedrijven Achterhoek uitgevoerd door de 
Agem. Het project loopt met steun van de gemeente 
Oude IJsselstreek en is erop gericht om ondernemers 
te helpen met het plaatsen van zonnepanelen op hun 
daken. Zij kunnen hiervoor gratis advies krijgen van 
deskundige bureaus als DOORadvies. Met het advies 
wordt een businesscase opgesteld waardoor duidelijk 
wordt of het plaatsen van zonnepanelen financieel en 
constructief mogelijk is. Vervolgens kan SDE-subsidie 
(Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) 
aangevraagd worden bij de Rijksoverheid waardoor de 
meerprijs door de overheid gesubsidieerd wordt.

Na de 75 ondernemers die zich in 2019 en 2020 
aangemeld hebben, hebben afgelopen jaar 41 

ondernemers gebruik gemaakt van de gratis adviezen 
die via het Agem-project Zonnige Bedrijven Achterhoek 
gegeven worden. Op 45 grote bedrijfsdaken, met 
name in Varsseveld en Ulft, liggen al zonnepanelen. 
Wethouder Janine Kock: “We zien dat duurzaamheid 
steeds belangrijker wordt in de samenleving. Denk 
hierbij niet alleen aan de stijgende energieprijzen, maar 
ook aan milieumaatregelen en intrinsieke waarden van 
klanten en inwoners. Het plaatsen van zonnepanelen 
op grote daken wordt daarom onderschreven door 
LTO en de industriële kringen IBOIJ en VIV. Zonnige 
Bedrijven Achterhoek van de Agem helpt ondernemers 
daarbij. Er zijn nog enkele adviezen beschikbaar voor 
ondernemers, dus ik zou zeggen: neem contact op 
met de Agem.” Voor meer informatie, ga naar agem.nl/
zonnigebedrijven.  

Bruggink Keukens
Een bijzonder voorbeeld is Bruggink Keukens op de 
Heelweg. Het familiebedrijf richt zich op de (ver)bouw 
van woningen en houdt alle werkzaamheden in één 
hand: monteurs, metselaars, timmerlieden, tegelzetters 
en installateurs zijn allemaal in dienst van Bruggink. 
Dat betekent dat de klant voor alle werkzaamheden 
één aanspreekpunt heeft. Het bedrijf heeft een duur-
zaamheidsplan voor vijf jaar gemaakt en de hulp van 
DOORadvies ingeschakeld. In 2020 heeft Bruggink 
SDE-subsidie gekregen en eind 2021 420 zonnepanelen 
op het dak gelegd. 

Eric Bruggink legt uit welke redenen er voor het bedrijf 
waren om zonnepanelen op het dak te plaatsen: 
“Allereerst hebben we een showroom met veel 
verlichting. Je wilt als klant immers zien hoe de keuken 
en woning eruit ziet met verschillende lichttypen. 
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats waar 
machines staan. Dat betekent dat we behoorlijk wat 
energie gebruiken. Met de zonnepanelen gaan we 
een positief financieel effect zien. We zijn als fami-
liebedrijf met vaste en trouwe medewerkers actief in 
de samenleving, vooral de Heelweg. Het is dan ook 
fantastisch om te zien hoe de buurt medewerking 
verleend heeft bij de aanleg van de elektrische kabels”.   

Eric Bruggink en wethouder Janine Kock voor het keukenbedrijf van Bruggink waar eind dit jaar  420 zonnepanelen op het dak zijn gelegd.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam
Wilt u als bedrijf ook verduurzamen, maar liever 
op een andere manier dan zonnepanelen? Neem 
dan zeker contact op met Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam. Dit project, opgezet door alle Achter-
hoekse gemeenten, is erop gericht om bedrijven 
inzicht te geven in hun verbruik, en vervolgens 
samen te kijken wat er aan duurzaamheid gedaan 
kan worden. Als bedrijf kunt u hiervoor een gratis 
energiescan laten doen.

De focus ligt vooral op het besparen op de ener-
giekosten. Zo maken we de gemeente samen 
duurzamer, en haalt u er zelf ook voordeel uit. 

Verschillende ondernemers uit de gemeente 
hebben hier al gebruik van gemaakt en kijken 
hier tevreden op terug. Denk aan wijnhandel 
Schoemaker in Ulft en fietsenfabriek Van Raam in 
Varsseveld.

Benieuwd naar hun verhalen? Kijk vooral eens op 
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Als u 
met uw bedrijf zelf geïnteresseerd bent in zo’n 
energiescan, kijk dan ook zeker op de website, of 
neem contact op met de gemeente.

http://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl


Duurzame energie: hoe staat het met Windpark Den Tol?
Niet alleen op het gebied van zonne-energie worden 
er flinke stappen gezet in Oude IJsselstreek, ook op 
het gebied van windenergie. In Netterden wordt hard 
gewerkt aan de bouw van Windpark Den Tol. Inmiddels 
zijn vijf molens helemaal gereed. De zesde wordt ook 
opgetuigd, alleen moeten daar de wieken nog aan. 
De afgelopen tijd was het lastig om die te bevestigen 
vanwege de harde wind.

De afgelopen week is er voor het eerst spanning op de 
kabels gekomen. Het de bedoeling dat er al vóór de 
kerst proefgedraaid gaat worden. En rond het begin 
van het nieuwe jaar is het idee dat er energie geleverd 
gaat worden. Eind maart is dan het hele park gereed.

De bouw gaat dus erg voorspoedig en dat is uiteraard 
goed nieuws. Mocht u meer over de bouw of het 
project in het algemeen willen weten, dan kunt u altijd 
een bezoekje brengen aan de website: www.windpark 
dentol.nl. Foto Tonny Bosman

Ook voor de koude 
wintermaanden: 
het Agem Energieloket
De koudste tijd van het jaar is weer aangebroken. Dat maakt het extra 
belangrijk om het thuis lekker warm te hebben, en het liefst met een lage 
energierekening. Hebt u Interesse om uw huis beter te isoleren of bent 
u benieuwd wat u nog meer kunt doen? Neem dan contact op met het 
Agem Energieloket. Zij weten alles over het isoleren en verduurzamen van 
woningen, en hebben ook handige manieren om dit te kunnen financieren. 
Daarbij hebben ze ook gewoon handige bespaartips. Zo blijft uw huis deze 
winter lekker warm!

Vragen
Wilt u meer informatie of hebt u vragen neem dan contact op met het 
Agem Energieloket, energieloket@agem.nl, www.agem.nl. 

Energiearmoede
De stijging van de energieprijzen is de afgelopen tijd flink in het nieuws. In deze tijd 
is het probleem van energiearmoede aan de orde gekomen. Een huishouden lijdt 
aan energiearmoede wanneer het aan de ene kant een laag inkomen heeft en aan 
de andere kant veel energie verbruikt of woont in een woning met een slecht ener-
gielabel. De Rijksoverheid heeft besloten dat er € 150 miljoen extra beschikbaar 
komt om energiearmoede aan te pakken. Dit geld wordt verdeeld over alle 
gemeentes die vervolgens zelf mogen beslissen hoe ze dit geld inzetten. 

Dit sluit mooi aan bij de zogeheten RREW-actie die de gemeente komend voorjaar 
gaat uitvoeren. Dit is een actie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
gericht op energiebesparing van huurders en woningeigenaren met een woning 
die een WOZ waarde heeft van maximaal € 200.000. Zij krijgen de mogelijkheid 
om een gratis energiebespaarbox te bestellen en af te halen. Dit proces wordt 
georganiseerd door het Agem Energieloket. Om de doelgroep nog beter van 
dienst te zijn, en daarmee ook energiearmoede tegen te gaan, wil de gemeente 
nog aanvullende acties organiseren. Zo proberen we te zorgen dat iedereen vanaf 
komend voorjaar een gunstigere energierekening krijgt. 

Valt u onder de doelgroep? Dan krijgt u vanzelf een brief in uw brievenbus met 
een code om zo’n box te bestellen. Hou ook zeker deze pagina in de gaten om te 
volgen welke acties er allemaal nog meer zullen plaatsvinden. 

Duurzame feestdagen
Met de feestdagen wordt vaak veel geconsumeerd. Al jaren op een rij worden de verkooprecords 
voor cadeaus weer verbroken, gaan er duizenden kilo’s vlees over te toonbank en gaan mensen op 
zoek naar een nieuwe outfit die ze na de feestdagen nauwelijks meer dragen. Door een paar simpele 
veranderingen kunt u de klimaatimpact van de feestdagen echter verkleinen zonder dat het ten 
koste gaat van de gezelligheid. Zoals:

1. Koop lokaal
Als u niet ver hoeft te rijden voor kerstcadeaus bespaart 
u al op uw CO2 uitstoot. 

2. Ga voor Vega
Er is ook veel klimaatwinst te behalen bij de keuze 
van het kerstdiner. De vee-industrie (vlees & zuivel) is 
verantwoordelijk voor 14,5% van de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen. Dat is meer dan alle transport bij 
elkaar! Vee heeft veel voedsel en ruimte nodig én de 
uitstoot van methaan door mest en verteringsgassen 
is enorm. Deze factoren zorgen ervoor dat bijvoorbeeld 
bij de productie van een kilo steak 34 kg CO2 vrijkomt. 
Voor het produceren van een kilo peulvruchten is dat 

maar 1 kg CO2. En het is natuurlijk een stuk diervrien-
delijker om geen dierlijke producten te eten. Het internet 
staat vol met feestelijke Vega recepten voor een onver-
getelijk én duurzaam diner.

3. Koop geen nieuwe kleren 
Koop geen nieuwe kleren voor de feestdagen maar 
‘shop je eigen kledingkast’ of koop tweedehands. U kunt 
ook een kledingruilfeest organiseren of als coronaproof 
variant aan kettingkledingruil doen met vrienden. Online 
kunt u natuurlijk ook terecht voor het (ver)kopen van 
tweedehands kleding. Ga bijvoorbeeld naar thenext-
closet.com (vooral vintage merkkleding), marktplaats.nl 
of gebruik apps als Vinted. 

4. Vervang oude kerstverlichting door LED
Vervang oude kerstverlichting door LED of ga gezellig 
voor kaarslicht. Laat vooral ook niet dag en nacht kerst-
verlichting aan staan!

5. En voor volgende jaren: hergebruik uw kerstboom 
of koop een duurzame (kunst)boom
U kunt ervoor kiezen een echte boom te nemen met 
het vooruitzicht deze later in de tuin te planten. Neem 
er een met kluit, vergeet hem niet water te geven en 
zodra de feestdagen voorbij zijn kunt u de boom in de 
tuin planten. Het voordeel van een kunstboom is dat die 
herbruikbaar is. Bewaar hem op zolder en u heeft jaren 
plezier van uw eigen boom. 

http://www.windparkdentol.nl
http://www.windparkdentol.nl
mailto:energieloket%40agem.nl?subject=
http://www.agem.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
ETTEN
- Dorpsstraat 15, uitbreiden woning, vergunning 

verzonden 06-12-2021, procedure 3A
- Oldenhove 18, bouw carport, aanvraag ontvangen 

07-12-2021, procedure 1
- Warmseweg 3A, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en bouwen: opsplitsen 
woonboerderij in meerdere kleine woningen, 
aanvraag ontvangen 07-12-2021, procedure 1

GENDRINGEN
- Dijkweg 6, plaatsen mantelzorgunit en schuilgelegen-

heid, aanvraag ontvangen 04-12-2021, procedure 1
- Kerkplein 3, plaatsen zuil, aanvraag ontvangen 

02-12-2021, procedure 1

SILVOLDE
- Rabelingstraat 9, plaatsen trap en dakkapel, aanvraag 

ontvangen 06-12-20221, procedure 1

- Terborgseveld 34, verlengen carport/berging, 
aanvraag ontvangen 06-12-2021, procedure 1

TERBORG
- Hoofdstraat 31A, vervangen deur, aanvraag 

ontvangen 02-12-2021, procedure 1

ULFT
- Dr. Poelsstraat 8, aanbouw woning, aanvraag 

ontvangen 08-12-2021, procedure 1
- Hutteweg 26A, plaatsen muurschildering, aanvraag 

ontvangen 07-12-2021, procedure 1
- Eksterstraat 111, bouw gezondheidscentrum, 

aanvraag ontvangen 06-12-2021, procedure 1
- Puttershof 8, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 06-12-2021, procedure 3A
- Tuinstraat 15, uitbreiden woning, aanvraag 

ontvangen 07-12-2021, procedure 1

WESTENDORP
- Beukendijk 2, aanleggen drinkwater distributie- 

leiding, aanvraag ontvangen 06-12-2021,  
procedure 1

Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 
De burgemeester van Oude IJsselstreek maakt het 
volgende bekend:
Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeen-
tehuis aan het adres Staringstraat 25 bij het daar 
gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur 
de lijsten van kandidaten worden ingeleverd. U kunt 
hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 
(0315) 292 147.

De benodigde formulieren voor de hieronder 
genoemde documenten zijn tot en met de dag van 
de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos 
voor de kiezers verkrijgbaar.
- De lijsten van kandidaten (model H 1)
- De verklaringen van instemming van de 

kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- De machtigingen tot het plaatsen van de 

aanduiding van de politieke groepering boven een 
kandidatenlijst (model H 3-1)

- De machtigingen tot het plaatsen van een 
aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
de aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst 
(model H 3-2)

- De verklaringen van ondersteuning van een kandi-
datenlijst (model H 4)

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voor-
schriften betreffende de inlevering van kandidaten-
lijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

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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