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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.
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Vlnr.: Arthur Boone, Henk Bulten, 
Janine Kock, Michael Carbanje en 
Gudrun Koppers na de onthulling

van het nieuwe routepaneel IJzerwerk; 
een ontdekkingsreis langs de

IJzerhistorie. ‣

Lancering nieuwe route 
IJzerwerk
Vijfentwintig jaar geleden werd de ijzerroute vanaf Doesburg (NL) naar Bocholt 
(D) voor het eerst gereden. Nu is de route nieuw leven in geblazen, gedigitali-
seerd en maakt onderdeel uit van de internationale European Route of Industrial 
Heritage (ERIH). IJzerwerk, ontdekkingsreis langs de ijzerhistorie, vertelt het 
verhaal van de historische ijzerindustrie. 

Maandag 13 december vond op het 
DRU Industriepark de onthulling plaats 
van het nieuwe routepaneel IJzerwerk 
door wethouder Janine Kock. Dit was 
in het bijzijn van Gudrun Koppers (loco-
burgemeester Stadt Bocholt), Michael 
Carbanje (burgemeester Stadt Isselburg),  
Arthur Boone (wethouder recreatie 
en toerisme gemeente Doesburg) en 
Henk Bulten (wethouder recreatie en 
toerisme gemeente Doetinchem). Peter 
van Toor reikte namens het Nederlands 
IJzermuseum de eerste exemplaren van 
de brochure IJzerwerk uit. DRU Industrie-
park is een ERIH Ankerpunt en ook het 
middelpunt van de route.

Route
De route gaat van Doesburg naar Bocholt 
en volgt de bakermat van de ijzerindustrie 
die zoveel voor de regio betekend heeft. 
Wethouder Kock: “De 66 kilometer lange 
auto- of fietsroute gaat langs de locaties 
van twaalf (voormalige) ijzergieterijen. Met 
de QR-codes op de twaalf locaties beleef je 
het verhaal. Onderweg zie je allerlei sporen 
van de ijzerindustrie: van directeursvilla’s tot 
arbeiderswoningen en bijzonder ijzerwerk. 
Echt een aanrader!” 

Brochure
De brochure is uitgebracht in Nederlands, 
Engels en Duits en is gratis verkrijgbaar 
bij onder andere alle VVV ‘s langs de route 
en Tourist info Bocholt en Tourist Info 
Isselburg. De route is als gpx-bestand te 
downloaden via de QR-code in de brochure 
en via de website van VVV: www.vvvoudeijs-
selstreek.nl. Deze route is een initiatief van 
het Nederlands IJzermuseum en ERIH 
Nederland, uitgevoerd in samenwerking 
met Stichting Achterhoek Toerisme en de 
gemeente Oude IJsselstreek.
Naast dat deze ontdekkingsreis als losse 
route op industriewerk.eu te vinden is, zal de 
route ook als onderdeel worden opgenomen 
van het grotere geheel van het ERIH netwerk. 

Janine Kock ontvangt van Michale Carbanje een 
beeldje van een Isselburger Eisengiesser

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

Pop-up 
priklocatie 
Terborg vervalt
Omdat de GGD alle zeilen moet 
bijzetten vanwege de boosterprik, 
komt de reeds aangekondigde 
pop-up priklocatie van woensdag 22 
december bij VV Terborg te vervallen.

Buurtsport-
coaches 
geven extra 
sportactiviteiten 
voor kinderen
De buurtsportcoaches van Helpgewoon 
Buurtsport hebben de afgelopen weken 
niet stil gezeten. Door de nieuwe coro-
namaatregelen kunnen veel kinderen na 
17:00 uur niet meer sporten. 
Daarom kwamen de buurtsport-
coaches afgelopen weken op zeven 
verschillende scholen (die zich hiervoor 
hadden aangemeld) in de gemeente om 
extra sportactiviteiten te geven op het 
speelplein. Aangezien de maatregelen 
tot 14 januari verlengd zijn, zullen zij 
deze activiteiten ook aanbieden na de 
kerstvakantie. Het is goed om te zien dat 
scholen gebruik maken van dit initiatief 
en kinderen de kans geven om extra te 
bewegen!

www.helpgewoonbuurtsport.nl 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.vvvoudeijsselstreek.nl
http://www.vvvoudeijsselstreek.nl
http://industriewerk.eu
http://www.helpgewoonbuurtsport.nl
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Werkzaamheden vervanging 
Kieftenbrug  
Provincie Gelderland vervangt de Kieftenbrug, de brug over de Boven 
Slinge tussen Halle en Varsseveld. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren wordt op de nieuwe brug autoverkeer gescheiden van 
fietsers. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.  

De werkzaamheden vinden overdag 
plaats en er worden geen wegen voor 
afgesloten, met uitzondering van de 
Hogeweg gedurende één weekend. 
Deze weekendafsluiting vindt plaats 
om de nieuwe brug aan te sluiten op 
de N330. Naar verwachting ondervindt 
gemotoriseerd verkeer tussen 
Varsseveld en Halle nauwelijks tot geen 
hinder van de werkzaamheden. 

Omleiding voor fietsverkeer
Fietsverkeer wordt omgeleid. Deze 
omleiding is nodig vanwege de 
slechte staat van de fietsbrug. Door 
het fietspad af te sluiten, hoeft het 
fietsverkeer bovendien niet door het 
bouwverkeer heen. Dit maakt het 
veiliger voor fietsers en wegwerkers. 

Start werkzaamheden tijdelijke 
verkeersbrug
De werkzaamheden worden uitgevoerd 

door Van Spijker Infrabouw uit Meppel. 
Zij zijn inmiddels gestart met de voor-
bereidende werkzaamheden. Zo wordt 
in 2021 nog de tijdelijk brug gebouwd 
waar gemotoriseerde verkeer over 
geleid wordt. Naar verwachting is de 
tijdelijk brug eind januari 2022 klaar. 
De oude verkeersbrug wordt daarna 
gesloopt. Tijdens het slopen van de 
oude brug is de Hogeweg tijdelijk 
afgesloten.

Fietsverkeer via tijdelijke verkeersbrug
Op de tijdelijke brug komt ook ruimte 
voor fietsers. De fietsomleiding is 
daarom van korte duur. 

Meer informatie
Alle informatie over de geplande werk-
zaamheden aan de N330 is te lezen op 
de website N330: Zelhem - Varsseveld 
(gelderland.nl). 

Uw mening telt!

Nieuwe maatregelen Van Afval 
Naar Grondstof
De gemeente Oude IJsselstreek wil aan de slag, om voorbereid te zijn 
op een toekomst zonder afval. Dit wordt ook wel de circulaire economie 
genoemd. Een wereld waarin zoveel mogelijk afval opnieuw is te 
gebruiken als een grondstof voor nieuwe producten. Dat is nodig, omdat 
onze grondstoffen opraken. Op 22 december is een onderzoek gestart 
via het inwonerpanel van Oude IJsselstreek onder de naam Van Afval 
Naar Grondstof (VANG). 

De resultaten van het onderzoek 
gebruikt de gemeente voor een nieuw 
plan om zoveel mogelijk afval opnieuw 
te gebruiken. De nieuwe maatregelen 
uit dit plan zorgen mogelijk voor veran-
deringen in het ophalen van afval.

Wat vindt u belangrijk?
De gemeente moet belangrijke keuzes 
maken over het aanbieden van afval. 
Maar voordat we dat doen, willen we 
van u horen wat u belangrijk vindt. U 
kunt uw stem laten horen door u op 
te geven voor het inwonerpanel ‘Oude 
IJsselstreek Spreekt’. U hoeft geen lid 
te zijn van het panel en kunt ook alleen 
de vragenlijst over afval invullen. Vragen 
die in de vragenlijst staan gaan onder 
andere over uw tevredenheid over de 
manier waarop afval in de gemeente 
wordt aangeboden en uw ideeën en 
voorkeuren over hoe we afval (nog) 
beter kunnen scheiden en zoveel 
mogelijk kunnen hergebruiken.

Hoe doet u mee?
Inwoners die lid zijn van het inwo-
nerpanel hebben de link naar het 
onderzoek al ontvangen. Bent u geen 

lid maar wilt u toch meedoen aan 
het onderzoek over afval? Vul dan de 
vragenlijst in op www.moventem.nl/
VANG of scan de QR code. 

Wilt u de vragenlijst per post 
ontvangen? Belt u dan naar Lieke van 
Weert van het onderzoeksbureau 
op: 0575-760227 en vraag naar de 
vragenlijst ‘VANG’.

Wilt u vaker meedenken met de 
gemeente? Meld u dan gratis en 
eenvoudig aan voor het inwonerpanel 
via www.oudeijsselstreekspreekt.nl.

Met de input van het 
onderzoek en uw mening 
willen we onze dienstver-
lening blijven verbeteren. 
Samen maken we Oude IJsselstreek!

Tijdelijke afsluiting openbare 
papiercontainers 
Rond de jaarwisseling worden alle 
openbare papier- en kartoncontainers 
tijdelijk afgesloten vanaf donderdag 30 
december 16.00 tot en met 3 januari 
16.00 uur.

Heeft u vragen over de afvalinzame-
ling dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met de gemeente via (0315) 
292 292.

Gemeentebestuur en medewerkers wensen u fijne feestdagen!

http://gelderland.nl
http://www.moventem.nl/VANG
http://www.moventem.nl/VANG
http://www.oudeijsselstreekspreekt.nl
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Breedenbroek, 20 december 2021Beste inwoners,
Nog maar een paar dagen en dan is het kerst. Het feest van licht, warmte en samenzijn. We maken het thuis gezellig met kaarsen, lichtjes 
en een kerstboom. Het is dé tijd om samen met familie en vrienden te vieren, om te genieten van elkaars gezelschap, om samen te eten 
en te drinken. Het woord ‘samen’ is juist in deze dagen belangrijk. Maar hoewel we het liefst met de hele familie bij elkaar zouden komen, 
moeten we het ook dit jaar weer in kleine kring vieren. Een paar dagen geleden heeft het kabinet wederom besloten tot een lockdown. Dat 
is zwaar voor iedereen. En een flinke tegenvaller zo vlak voor de feestdagen. Maar nodig om de zorg en elkaar te beschermen.

Voor veel mensen was (en is) het een moeilijk jaar. Verschillende standpunten zorgen voor verdeeldheid in onze maatschappij. Maar juist 
nu hebben we elkaar meer nodig dan ooit. We moeten niet tegenover elkaar staan, maar juist de verbinding zoeken. Niet ‘wij-zij’, maar 
‘wij-wij’. 

Terwijl ik dit opschrijf denk ik aan de vorige maand overleden Job. Een jongen met een verstandelijke beperking. Zijn moeder, journaliste 
Annemarie Haverkamp, schreef regelmatig een column over hem. Eén van die columns, getiteld ‘Wij-wij’, ging zelfs viraal. Hierin schrijft 
Annemarie dat Job niet in hokjes denkt en geen onderscheid maakt tussen mensen. “Job geeft geen anderen de schuld en wenst niemand 
dood op sociale media. En dan noemen we hem verstandelijk beperkt”, aldus Annemarie. Deze column raakte mij enorm en velen met mij.

Wij kennen denk ik allemaal wel mensen in onze eigen omgeving, die net zo onbevooroordeeld en onbaatzuchtig in het leven staan als Job. 
Mensen die graag iets voor een ander doen, zonder daarvoor iets terug te vragen. Zoals ‘onze’ afvalheld Michel, die bijna dagelijks bezig is 
om zwerfafval in onze gemeente op te ruimen. “Dankbaar werk’ noemt hij het zelf. Michel vraagt hier geen geld voor. Een complimentje is 
genoeg. Dus mocht u hem, of één van de andere inzamelaars van zwerfafval tegenkomen, steek dan gewoon eens uw duim op en bedank 
hen voor hun inzet.

Ik denk ook aan Jan, die elke week als vrijwillig chauffeur op de buurtbus rijdt en daarnaast bewoners van de verschillende zorgcentra 
met de rolstoelbus naar diverse locaties in onze gemeente brengt. Zijn beloning is een dankbare blik of een glimlach op het gezicht van de 
passagier. 

En ook onze ‘eigen’ Marga, cliënt van Estinea die in het gemeentehuis werkt, is iemand die geheel onbaatzuchtig haar werk doet. Een paar 
keer per week voorziet zij ons van koffie en thee. Een bedankje en een gesprekje maken haar blij. En af en toe schuift ze even bij ‘de burge-
meester’ aan tafel om op haar mobiel een foto van haar nieuwe neefje te laten zien. Daar geniet zij, en ook ik, enorm van. Ik hoop dat we 
allemaal een beetje meer ‘wij-wij’ worden en dat we wat meer begrip op kunnen brengen voor het standpunt van de ander. We hoeven het 
niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten wel náást elkaar blijven staan, en niet tegenover elkaar.  

Zullen we allemaal onze eigen ‘beperkingen’ eens onder de loep nemen en meer worden zoals Job, Michel, Jan en Marga?

Kijk naar elkaar om, hou hoop en steun elkaar.
Ik wens u fijne feestdagen.

Burgemeester Otwin van Dijk
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Leven zonder voedselverspilling. In deze tijden van 
veranderingen in het klimaat is het voor steeds meer 
mensen een reden om bewust om te gaan met hun afval. 
In een wereld die overgoten is van plastic en andere slecht 
verwerkbare materialen is het maar wat moeilijk om zonder 

verspilling te leven. Met deze tips proberen we u alvast een 
beetje in de goede richting te helpen!

Bereiding
1.  Rol de kant-en-klare pizzabodem of fl ammkuchendeeg uit.

2.  Snijd de knofl ook fi jn.

3.    Doe de passata in een kommetje en meng de knofl ook en gedroogde 

oregano erdoor. Voeg peper en zout naar smaak toe.

4.  Spreid het passatamengel uit over de bodem.

5.  Snijd de mozzarella in dunne ringen en plaats op de bodem.

6.  Leg de pizza voor vijf minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden. 

7.  Haal de pizza uit de oven.

8.  Leg de overgebleven groenten op de mozzarella en het passatamengsel.

9.  Snijd de rode ui in dunne ringen en verspreid over de groenten. 

10.    Verspreid een beetje geraspte kaas over de groenten en optioneel de 

gesneden jalapeñopeper.

11.    Bestrijk de randen van de pizzabodem of het fl ammkuchendeeg met 

een beetje olijfolie en voorzichtig zeezout.

12.  Serveer de pizza met een paar geplukte basilicumblaadjes.

Bereiding
  Rol de kant-en-klare pizzabodem of fl ammkuchendeeg uit.

Ingrediënten
300 gram overgebleven groenten 

(denk aan: paprika, champignons, 

zoete aardappel, courgette)

1 kant-en-klare pizzabodem of 

fl ammkuchendeeg

300 gram tomata passata

1 teentje knofl ook 

0,5 rode ui

2 takjes verse basilicum 

1 snuf gedroogde oregano

1 bol mozzerella 

1 zakje geraspte kaas

olijfolie, zeezout, zwarte peper

Optioneel: jalanpeñopeper

Resti
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verwerkbare materialen is het maar wat moeilijk om zonder verwerkbare materialen is het maar wat moeilijk om zonder 

verspilling te leven. Met deze tips proberen we u alvast een 
beetje in de goede richting te helpen!

Geen verspilling,

#scheidenscheelt

wel feest!

Valt onder grof huishoudelijk 
afval. Kan gratis opgehaald 

worden door Kringloop 
Aktief.

Kapotte stoel

Hergebruiken! Er zijn 
genoeg recepten met 

restjes te vinden. Anders: 
in de ‘groene’ container 
voor groente-, fruit- en 

tuinafval.

Etensresten
Is de cadeauverpakking van 
papier? Dan mag het in de 

container met blauwe deksel. 
Is het van plastic? Dan graag 

in de container met  de 
oranje deksel (PMD).

Gebruikt 
cadeaupapier

Valt onder grof 
huishoudelijk afval. Kan 

gratis aangeboden of 
opgehaald worden door 

Kringloop Aktief.

Kapotte 
elektriciteit

Opvegen en mag naar 
de glasbak bij u in 

de buurt.

Kapot glas

Omdat hier vetvlekken 
inzitten mag het in de 

restcontainer. 

Papieren 
tafelkleed

Kringloopwinkel Aktief is een 
zelfstandige onderneming 
met een duidelijk 
maatschappelijk doel. De 
medewerkers zorgen er niet 
alleen voor dat goederen op 
een milieubewuste manier 
worden hergebruikt, ze 
helpen ook mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aktief is partner in de 
Scheidzooi-campagne. 
Inwoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek kunnen 
contact opnemen met Aktief 
om hun grof huishoudelijk 
afval (huisraad) gratis op te 
laten halen bij hen thuis. 

Een kijkje 
achter de 
schermen bij

Aktief
in cijfers

Een 
recept 
voor uw
restjes!

45% belandt 
in de winkel

Aktief

45% 
35% 

20% 

Aktief

20% is afval

35% wordt  
gerecycled

wordt jaarlijks door Aktief verwerkt. 
Dat zijn 9700 personenauto’s achter elkaar, 
of een fi le van 30 kilometer.

ton aan huisraad
9700

Het oprichtingsjaar van Aktief.

1983

mensen werken er doorgaans bij Aktief.

120 
tot 220

Veel overgebleven ingrediënten 
zijn opnieuw te gebruiken. 
Botten over van uw kip? Gebruik 
ze om bouillon mee te trekken. 
Sinaasappelsap gemaakt? Rasp 
de schillen, vries het in en gebruik 
het later als garnering bij een 
gerecht. Verse kruiden over? 
Plant ze opnieuw of maak pesto! 
Of maak een plaatpizza met 
overgebleven groenten, zoals in 
het recept hieronder!

ton aan huisraad

Het oprichtingsjaar van Aktief.

1983198319831983
Het oprichtingsjaar van Aktief.

Geen verspilling,Geen verspilling,
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afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aktief is partner in de 
Scheidzooi-campagne. 
Inwoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek kunnen 
contact opnemen met Aktief 
om hun grof huishoudelijk 
afval (huisraad) gratis op te 
laten halen bij hen thuis. 

Een kijkje 
achter de 
schermen bij

Aktief
in cijfers

Een 
recept 
voor uw
restjes!

45% belandt 
in de winkel

Aktief

45% 
35% 

20% 

Aktief

20% is afval

35% wordt  
gerecycled

wordt jaarlijks door Aktief verwerkt. 
Dat zijn 9700 personenauto’s achter elkaar, 
of een fi le van 30 kilometer.

ton aan huisraad
9700

Het oprichtingsjaar van Aktief.

1983

mensen werken er doorgaans bij Aktief.

120 
tot 220

Veel overgebleven ingrediënten 
zijn opnieuw te gebruiken. 
Botten over van uw kip? Gebruik 
ze om bouillon mee te trekken. 
Sinaasappelsap gemaakt? Rasp 
de schillen, vries het in en gebruik 
het later als garnering bij een 
gerecht. Verse kruiden over? 
Plant ze opnieuw of maak pesto! 
Of maak een plaatpizza met 
overgebleven groenten, zoals in 
het recept hieronder!

ton aan huisraad

Het oprichtingsjaar van Aktief.

1983198319831983
Het oprichtingsjaar van Aktief.

Geen verspilling,Geen verspilling,
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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Egginkstraat 1 en 
Berkenlaan 1, Silvolde’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 22 
december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage ligt: 
• het ontwerpbestemmingsplan ‘Egginkstraat 1 en 

Berkenlaan 1, Silvolde’ met identificatienummer 
NL.IMRO.1509.BP000172-ON01;

• het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied bestaat uit twee delen. Aan de 
Berkenlaan 1 staat een verpauperde woning die 
gesloopt wordt. Aan de Egginkstraat 1 staat een 
kassencomplex dat gesloopt wordt.
Op de locatie van het huidige kassencomplex 
worden twee vrijstaande woningen gebouwd. Aan de 
Berkenlaan 1 komt geen nieuwe bebouwing.

Hogere geluidwaarde
Om de bouw van de twee woningen mogelijk te 
maken dient tevens een hogere toelaatbare geluid-
belasting te worden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt 
dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel over-

schreden wordt. Door het geluid van het wegverkeer 
is de gevelbelasting op de gevel van het gebouw 
maximaal 55 dB (na wettelijke aftrek). Het ontwerp-
besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder 
ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage.

Inzage
De stukken liggen van 22 december 2021 tot en met 
2 februari 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer 
u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt 
u hiervoor een afspraak maken bij Balievergun-
ningen. Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het 
ontwerpbestemmingsplan is in elektronische vorm 
te raadplegen en te verkrijgen via www.ruimtelij-
keplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van het 
bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het 
bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als 
op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij 
juridisch bindend.

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terin-
zagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestem-
mingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 42, 
7080 AA Gendringen. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
een afspraak maken via het Telefonisch Informatie 
Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292.

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.
officielebekendmakingen.nl opzoeken, maar u kunt 
ook wekelijks een e-mail ontvangen met de bekendma-
kingen die voor u van belang zijn. 

U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.
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
- Terborgseweg 65, verbouwen schuur, vergunning 

verzonden 15-12-2021, procedure 3A

ETTEN
- Zeddamseweg, i.v.m. reconstructie kappen 8 bomen, 

aanvraag ontvangen 05-11-2021, procedure 1

SILVOLDE
- Marktstraat 4A, bouw schuur met overkapping, 

vergunning verzonden 10-12-2021, procedure 3A

SINDEREN
- Nibbelinklaan 1, handelen in strijd met regels R.O.: 

sloop boerderij, vergunning verzonden 10-12-2021, 
procedure 3A

TERBORG
- Ettensestraat, i.v.m. reconstructie kappen 8 bomen, 

aanvraag ontvangen 05-11-2021, procedure 1

ULFT
-  Buizerdweg 29, realiseren uitbouw en plaatsen 

dakkapel, vergunning verzonden 15-12-2021, 
procedure 3A

- Parkstraat 1, verbouwen en uitbreiden woning, 
aanvraag ontvangen 12-12-2021, procedure 1

- Riezenweg 6, melding Activiteitenbesluit: gebruik 
nemen locatie voor opslag en productie beton- 
elementen, acceptatiebrief verzonden 13-12-2021, 
procedure 1 ( 2 weken ter inzage m.i.v. 23-12-2021)

VARSSEVELD
- Euroweg 27, bouw bedrijfspand, vergunning 

verzonden 10-12-2021, procedure 3A
- Guldenweg 21, melding Activiteitenbesluit: betreft 

uitbreiden bestaande bebouwing werkruimte 
op begane grond en spreekkamers en kantoor-
ruimten op verdieping, acceptatiebrief verzonden 
09-12-2021, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
23-12-2021)

- Spoorstraat 44, kappen één paardenkastanje, 
herplant van één boom op de locatie (keuze uit o.a. 
beuk, linde, kastanje acacia), vergunning verzonden 
15-12-2021, procedure 3A

- Tuitstraat 2, nieuwbouw vrijstaande bijgebouw, 
aanvraag ontvangen 10-12-2021, 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.
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