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Wethouder Janine Kock en Hans van 
den Hurk, initiatiefnemer Oosterlicht, 

bij het Oosterlicht op het plein voor
het gemeentehuis in Gendringen. 

Oosterlicht verbindt, juist nu!
Het Oosterlicht brandt weer. Vorige week dinsdag ontstak wethouder Janine 
Kock, samen met initiatiefnemer Hans van den Hurk uit Silvolde, het Oosterlicht 
op het plein voor het gemeentehuis in Gendringen. Dit jaar schijnen meer dan 
twintig lichtbundels boven de Achterhoek. Vanuit diverse regiogemeenten tot 
zelfs over de grens in Duitsland.

Het Oosterlicht draagt saamhorigheid uit. 
In deze tijd van verdeeldheid en angst is de 
behoefte aan verbinding extra groot. Juist 
nu is dit verbindende licht symbolischer dan 

ooit. Het idee achter het Oosterlicht is dat in 
de donkere dagen lichtstralen verschillende 
plekken in de regio met elkaar verbinden. 
Wat zes jaar geleden begon met lichtbun-

dels vanuit vier plaatsen in onze gemeente, 
is nu uitgegroeid tot maar liefst 24 plekken 
in de wijde regio. De lichtbundels zijn te 
zien van Borculo tot Doesburg en van 
Winterswijk en Lichtenvoorde tot Didam. En 
voor het eerst ook vanuit De Vijverberg in 
Doetinchem. 

De lichtbundels blijven tot Driekoningen 
boven de Achterhoek te zien.

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.

Financiële bijdrage voor ondernemersverenigingen
Op 22 december heeft wethouder Ben Hiddinga de voorzitters van de onderne-
mersverenigingen een voucher overhandigd. Deze voucher vertegenwoordigt 
een geldbedrag voor de ondernemersverenigingen van de vijf grote kernen 
(Ulft, Varsseveld, Terborg, Silvolde en Gendringen). De bijdrage kunnen de 
ondernemersverenigingen gebruiken om bijvoorbeeld (coronaproof) activi-
teiten te organiseren of voor aankleding van het centrum. 

De gemeente heeft waardering voor de 
ondernemers die zich in deze coronatijd 
inspannen om binnen de coronamaatre-
gelen, alles in de centra in goede banen 
te leiden. Daar is creativiteit en flexibi-

liteit voor nodig. Met elkaar zorgen ze 
ervoor dat de centra leefbaar blijven. De 
gemeente ondersteunt de ondernemers-
verenigingen daarom met een financiële 
bijdrage. 

Koop lokaal
Door de huidige lockdown zijn de winkel-
straten leeg, wat enorme gevolgen heeft 
voor de ondernemers. Als consument kunt 
u de lokale ondernemers ook steunen door 
lokaal uw inkopen te doen. Dit kan tijdens 
de lockdown door vooraf een bestelling 
te doen en het bestelde bij de winkel af te 
halen. Dus koop lokaal maar doe dit veilig!

Uitvoeringsplan Covid-19: naar een nieuw 
evenwicht in Oude IJsselstreek
De bijdrage aan de ondernemersvereni-
gingen is onderdeel van het gemeen-
telijke Uitvoeringsplan Covid-19. In het 
uitvoeringsplan staan maatregelen die de 
gemeente neemt om de samenleving te 
versterken en een helpende hand te bieden 
om samen zo goed mogelijk uit de crisis te 
komen. Alle maatregelen samen moeten 
leiden tot het zo veel mogelijk herstellen 
van de nadelige effecten van de corona-
crisis. 

De gemeente investeert de komende tijd 
zo’n 2 miljoen euro, op zowel sociaal 
als economisch vlak. Naast de bijdrage 
voor ondernemersverenigingen, gaat er 
bijvoorbeeld extra geld naar de jeugd, 
het onderwijs en de kinderopvang, en 
gezondheid en welbevinden van onze 
inwoners. 

Van links naar rechts: Erik Beltman (Varsseveldse Ondernemers Vereniging), John Bakker (Ondernemend 
Silvolde), Bob Schoemaker (U.O.V de Hanze) en wethouder Ben Hiddinga. Op de foto ontbreken Bart Bresser 
(ondernemersvereniging Gendringen) en Guus Böhmer (Terborg Centraal)

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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De nieuwe Omgevingswet: 
wat betekent dat voor u?
Op 1 juli 2022 gaat volgens de huidige 
planning de nieuwe Omgevingswet in. 
Wat is dat precies? En welke gevolgen 
heeft dat voor u? Het doel van die 
Omgevingswet is om het omgevings-
recht duidelijker en eenvoudiger te 
maken. Dat merkt u vooral als u met 
een bouw- of verbouwproject aan 
de slag gaat. U moet dan meestal 
vergunningen aanvragen. Nu nog op 
verschillende plekken, maar vanaf 1 
juli nog maar op één plek: het Omge-
vingsloket. 

Via het Omgevingsloket werken alle 
overheden en werkt alle wetgeving 
samen. Dus één plek met alle 
informatie die u nodig heeft en meteen 
duidelijkheid over wat kan en mag. 
Met minder administratieve lasten en 
snellere doorlooptijden.

Nu duurt een totale procedure voor 
een vergunning soms wel 26 weken. 
Het doel is, om het straks in 8 weken 
af te ronden. En als u een project 
start, zoals een schuur bouwen of een 
dakkapel plaatsen, dan moet u zelf 
vroegtijdig in gesprek gaan met de 
buren. Andersom geldt dat natuurlijk 
ook: de gemeente, uw buren of een 
organisatie moeten u op tijd op de 
hoogte brengen en laten meepraten 
over eventuele plannen. 

Net zoals alle gemeenten is de 
gemeente Oude IJsselstreek al een 
flinke tijd hard bezig om alles op tijd 
klaar te krijgen. Wilt u er meer over 
weten? Kijk dan op  
www.oude-ijsselstreek.nl/omgevingswet.

De Eerste Kamer heeft nog wel zijn 
vraagtekens of 1 juli 2022 een realis-
tische datum is voor invoering van 
deze nieuwe wet. Hierover was op 
21 december een deskundigenbij-
eenkomst waar de Eerste Kamer 
wilde horen van enkele gemeenten 
en andere overheden wat hun visie is 
hierop. Gemeente Oude IJsselstreek 
was hier ook bij uitgenodigd en wij 
hebben onze inzichten gedeeld. Mocht 
u dit interessant vinden; op de site: 
www.eerstekamer.nl kunt bij ‘activi-
teiten’ de commissievergaderingen 
terugvinden. 

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.

Ria Ankersmit

Feest van licht… 
en donker
De donkere dagen voor kerst werden 
op diverse manieren verlicht. Al in 
november werd het prachtige park 
van tuincentrum Louis Venhorst 
in Megchelen omgetoverd tot een 
megalichtfestijn. Aangekondigd als 
De Belevenis. Jong en oud genoten 
van uitgelichte bomen, vijvers en 
andere lichtobjecten. Er was muziek 
en kramen met leuk en lekkers. 

Iets verder weg, in Heilige Landstich-
ting, wordt jaarlijks het Feest van 
Licht gevierd in het Museumpark 
Orientalis. Daar kunt u nog tot 
en met 9 januari een sfeervolle 
lichtroute wandelen. Maar ook een 
donkerroute, oftewel stiltepad. 

De meest spectaculaire en grootste 
installatie die u kunt bekijken is 
Oosterlicht Verbindt. Negen Achter-
hoekse gemeenten én het Duitse 
Suderwick ontsteken maar liefst 23 
megalampen. De verbinding is dit 
jaar dus internationaal. Er wordt een 
piramide van licht gemaakt, die, bij 
helder weer, in de hele regio te zien 
is.  Volgens initiatiefnemer Hans van 
den Hurk moet je Oosterlicht niet 
willen uitleggen. Het betekent voor 
iedereen wat anders. 

Licht verbindt, verwarmt, inspireert, 
verwondert en roept beelden op. Het 
is nu zelfs een gezinsuitje geworden. 
Het kijken naar lampen en lichtjes 
geeft een gevoel van verbondenheid 
en saamhorigheid. En we kunnen 

in deze donkere tijden wel wat licht 
gebruiken.

Licht heeft naast deze inspire-
rende, ook een praktische functie. 
Verlichting in de openbare ruimte 
levert een bijdrage aan de verkeers-
veiligheid en draagt bij aan sociale 
veiligheid. Hier kijken we juist naar 
het terugdringen van lichthinder en 
lichtvervuiling om de leefbaarheid te 
verbeteren voor mens en dier. 

De nieuwe beleidslijn van onze 
gemeente is dat we alleen verlichten 
als er goede redenen zijn om 
verlichting te plaatsen. Vanuit het 
oogpunt van kostenbesparing, ener-
gieverbruik, natuur en milieu is dit 
een zeer gewenste ontwikkeling

Ik daag u allen uit om in januari, 
nadat we genoten hebben van een 
‘overdaad’ aan lichtjes, goed te 
kijken naar wat u zelf kunt doen om 
het donkertebeheer te versterken. 
Bijvoorbeeld door het gebruik van 
tijdschakelaars, bewegingsmelders 
en dimmers. 

En ga het natuurlijke licht zien, ook in 
het donker! 

Kerstbomeninzameling 2022
In week 2, dat is de week van 10 
t/m 14 januari, worden kerstbomen 
opgehaald. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren vindt de kerst-
bomeninzameling niet op één dag 
plaats, maar moeten de bomen 
worden aangeboden op de dag dat het 
GFT-afval ook wordt opgehaald.

Wat zijn de spelregels?
• De kerstbomen worden huis-

aan-huis opgehaald, zowel in de 
bebouwde kom als in het buitenge-
bied.

• De kerstbomen moeten op de 
inzameldag tijdig (inzameling start 
om 07.00 uur) aan de openbare weg 
worden aangeboden.

• Omdat de kerstbomen worden 
gecomposteerd moeten ze van alle 
versieringen, kunststoffen, metalen  
en dergelijke zijn ontdaan. 

Informatie
Wilt u informatie over de afvalinzame-
ling of heeft u vragen, neem contact 
met de gemeente op via
telefoonnummer (0315) 292 292.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/omgevingswet
http://www.eerstekamer.nl


De riolering, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties kunnen door het vet 
verstopt raken. Daarom moet het vet verwijderd worden. Het vet wordt kapot 
gespoten en opgezogen. Dat is een vies en intensief klusje, want het vet vormt 
een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is. Bij een groot rioolgemaal zijn 
4 man, 1 zuigwagen en 1 spuitwagen 2 dagen bezig om het vet te verwijderen. 
Het schoonmaken kost dus behoorlijk veel geld. Zonde toch?

Waar laat jij je oude frituurvet?
Toch niet door de gootsteen of de wc? Zo kan deze 
namelijk verstopt raken en veroorzaak je storingen 
op de rioolwaterzuivering. Giet het oude frituurvet 
terug in een pak of fles en lever het gescheiden in. 

•    Verwijder olie en vet eenvoudig met een stukje    
 keukenpapier uit je koeken- of frituurpan.
•    Giet vloeibaar frituurvet terug in een pak of fles en    
 sluit deze goed af, het liefst in de originele verpakking.
•    Lever je frituurvet in bij een supermarkt bij jou in de    
 buurt (in de gele kliko).
•    Jouw frituurvet wordt gerecycled en bijvoorbeeld    
 gebruikt voor groene energie.

Wat kun je 
dan wel 

met je oude
frituurvet

doen?

Giet jij oud
frituurvet 
ook in een 
pak of fles?

Vervuiling van water raakt ons allemaal. De waterkwaliteit wordt 
bedreigd door (plastic) afval in water, dat zo in de zee terecht 
kan komen. Wil jij ook een steentje bijdragen aan schoon water 
in en om jouw huis, buurt of bedrijf? Kijk voor tips op 
www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee

Oude IJsselstreek weet van water is een samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel.

Waarom zorgt frituurvet voor problemen?
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Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom dat de druk op de zorg
en hulpverleners te hoog wordt.

De jaarwisseling: vuurwerkverbod 
en carbidschieten
De jaarwisseling staat voor de deur en deze zal, net als vorig jaar, 
anders zijn. Het kabinet heeft een vuurwerkverbod opgelegd. 
Carbidschieten is in Oude IJsselstreek onder voorwaarden toegestaan. 

Carbidschieten mag onder 
voorwaarden
Naast de algemene voorwaarden die 
ieder jaar gelden voor carbidschieten, 
gelden dit jaar extra voorwaarden. 
Wil je carbidschieten, dan moet je dit 
van te voren hebben gemeld bij de 
gemeente. Je kon je melding hiervoor 
online doorgeven tot en met 22 
december 2021.  Je mag alleen op 31 
december tussen 10.00 en 18.00 uur 
carbidschieten.

Vanwege de landelijke maatregelen 
over groepsgrootte mogen per locatie, 
maximaal 4 personen (boven de 13 
jaar) aanwezig zijn. De gemeente 
heeft iedereen, die zich heeft gemeld 
bij de gemeente, geïnformeerd over 
de voorwaarden.

We rekenen erop dat iedereen er 
binnen de maatregelen een leuke 
en veilige dag van gaat maken. 

Handhavers van de gemeente zullen 
op oudejaarsdag een ronde doen 
door de gemeente langs verschillende 
locaties waar carbid wordt geschoten.

Vuurwerkverbod
Tijdens de jaarwisseling is het 
afsteken van vuurwerk verboden. 
Het kabinet heeft dit vuurwerk-
verbod afgekondigd, om extra druk 
op de toch al zwaarbelaste zorg te 
voorkomen. Je mag vuurwerk niet 
verkopen, vervoeren of afsteken.

Klein vuurwerk als sterretjes en 
knalerwten mogen wel afgestoken 
worden. Iedereen van 12 jaar en ouder 
mag dit vuurwerk het hele jaar door 
kopen en afsteken (maar er geen 
overlast mee veroorzaken of vernie-
lingen mee plegen).

Wij wensen iedereen een mooie en 
veilige jaarwisseling. 

Inwonersavond 
woningbouwlocatie Varsseveld 
West
Een verslag van 15 december 

In verband met de coronamaatre-
gelen werd de inwonersavond over 
de woningbouw in Varsseveld West 
volledig digitaal gehouden. Maar elk 
nadeel heeft ook een voordeel. Bij 
deze digitale bijeenkomst waren we 
niet gebonden aan een maximaal 
aantal inwoners dat mee kon doen 
en luisteren. Er waren dan ook 116 
mensen ingelogd bij de bijeenkomst. 
Ruim 100 mensen hebben hun mening 
gegeven over verschillende sfeer-
beelden voor de nieuw te bouwen wijk. 
Frank Maas, stedenbouwkundige bij 
adviesbureau SAB, vertelde over de 
verschillende onderzoeken die al zijn 
gedaan naar geluid, natuur en oude 
structuren in het landschap. Daarna 
werden enkele mogelijke sfeerbeelden 
voor de toekomstige wijk gepresen-
teerd, waarvoor de deelnemers hun 
voorkeur konden aangeven. Ook over 
verschillende mogelijke wijkindelingen 
werd gestemd. In een aantal open 
vragen kon iedereen aangeven waarom 
bepaalde sfeerbeelden hen juist wel, 
of juist niet aanspraken. Tot slot kreeg 
iedereen de gelegenheid om vragen aan 
de gemeente en SAB te stellen. Deze 
worden beantwoord en komende week 
op onze website geplaatst.

Wilt u de avond nog eens terugkijken? 
Dat kan! Via de link: redscope.nl/digita-
lebijeenkomst4  

Woonsferen 
De nieuwe wijk moet passen 
in een Achterhoekse sfeer met 
voldoende ruimte voor groen. Om te 
achterhalen welke woonsferen het 

meeste aanspreken, hebben we vijf 
voorbeelden laten zien en toegelicht 
tijdens de inwonersavond. Hieronder 
ziet u de resultaten van de meest 
gekozen sferen. Dit is op basis 
van 100 stemmen. ‘Boerenerven’ 
en ‘Groendorps’ krijgen de meeste 
stemmen en dit wordt dan ook zeker 
meegenomen in het ontwerp. Toch 
waren er ook wel veel stemmen voor 
‘Tussen bos en lanen’.‘In de boomgaard’ 
en ‘Duurzaam en experimenteel’ kregen 
de minste stemmen.
 
Indeling van de wijk en woontypen
Verder werden en ook keuzes 
voorgelegd over de indeling van de wijk 
en landschapssferen. Ook de interesse 
naar verschillende woningtypen werd 
geïnventariseerd. De uitkomst van de 
vraag: welke woningtypen spreken 
u aan, heeft ons verrast. We weten 
namelijk uit allerlei verschillende 
onderzoeken dat er veel behoefte is 
aan betaalbare woningen. Echter de 
keuzes tijdens de inwonersavond vielen 
vooral op vrijstaande woningen en 
twee-onder-een-kapwoningen. Dat zijn 
niet de typisch goedkope woningen die 
bereikbaar zijn voor mensen met een 
lager inkomen of starters. Dit roept de 
nodige vraagtekens bij ons op. Levens-
loopbestendige woningen kregen ook 
veel stemmen.

Wilt u op de hoogte blijven van het 
vervolg van dit project kijk dan op www.
onzeoudeijsselstreek.nl/varsseveld-
west. Hier kunt u ontwikkelingen volgen 
en reageren op de eerste ontwerpen en 
berichten.

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

http://redscope.nl/digitalebijeenkomst4  
http://redscope.nl/digitalebijeenkomst4  
https://onzeoudeijsselstreek.nl/projecten/ontwikkeling-woningen-in-varsseveld-west/37
https://onzeoudeijsselstreek.nl/projecten/ontwikkeling-woningen-in-varsseveld-west/37
https://onzeoudeijsselstreek.nl/projecten/ontwikkeling-woningen-in-varsseveld-west/37
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Ondersteuningsverklaring politieke partijen
Als een partij voor eerst meedoet aan de verkiezingen 
of de partij bij de vorige verkiezingen geen zetel heeft 
behaald, heeft een partij minimaal 20 ondersteunings-
verklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring 
geeft u aan dat u een politieke partij steunt die aan de 
verkiezingen mee wil doen. Een ondersteuningsverkla-
ring tekenen kan van 3 tot en met 31 januari 2022. 

Ondersteuningsverklaring tekenen
U kunt een ondersteuningsverklaring tekenen op het 
gemeentehuis in Gendringen bij Team Verkiezingen. 
We vinden het prettig als u vooraf een afspraak maakt 
via 0315 - 292 292, maar dit is niet verplicht.

Het tekenen gaat als volgt
1. U krijgt de ondersteuningsverklaring (formulier H4) 

van de vertegenwoordiger van de partij die u wilt 
steunen. Er is een blanco verklaring beschikbaar in 

het gemeentehuis. U kunt de verklaring ook printen 
via onze website.

2. U komt met de ondersteuningsverklaring naar het 
gemeentehuis. Neem ook een geldig legitimatiebe-
wijs mee. 

3. Bij de gemeente wordt gecontroleerd of u 
mag tekenen. (Zie ‘voorwaarden’). Als u aan de 
voorwaarden voldoet, tekent u het formulier aan de 
balie en zet de medewerker van de gemeente een 
stempel en een paraaf.

4. U krijgt de ondersteuningsverklaring terug en levert 
deze in bij de vertegenwoordiger van de partij.

Voorwaarden
• U bent inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek
• U bent geboren voor 17 maart 2004. U bent dus 18 

jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
• U heeft de Nederlandse nationaliteit OF u heeft de 

nationaliteit van een lidstaat van de EU OF u heeft 
een andere nationaliteit en u heeft (minimaal) 5 jaar 
een verblijfsvergunning.

Meenemen
• Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocu-

ment
• Ingevulde ondersteuningsverklaring.

Goed om te weten
• U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring onder-

tekenen.
• Een ondersteuningsverklaring kan niet worden 

ingetrokken.
• U bent niet verplicht om op 16 maart 2022 op de 

partij te stemmen waar u de ondersteuningsverkla-
ring voor tekent. Dat mag uiteraard wel.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
- Oldenhove 18, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening en bouwen: bouw carport, vergunning 
verzonden 21-12-2021, procedure 3A

GENDRINGEN
- Dijkweg 6, plaatsen mantelzorgunit en schuilgelegen-

heid, vergunning verzonden 17-12-2021, procedure 3A
- Oosterstraat 44, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 20-12-2021, procedure 1
- Veldweg 33, vervangen kozijnen, vergunning 

verzonden 22-12-2021, procedure 3A
- Weegbree 36, plaatsen schutting en overkapping, 

vergunning verzonden 22-12-2021, procedure 3A
- Wiekenseweg 21, kappen één berk, herplant op de 

locatie van minimaal 2 walnootbomen en 2 leilinden, 
vergunning verzonden 17-12-2021, procedure 3A

NETTERDEN
- Drevelseweg 4, bouwen loods, aanvraag ontvangen 

21-12-2021, procedure 1

SINDEREN
- Flipsestraat 1, realiseren zonvarkenstal met proefstal-

status, aanvraag ontvangen 20-12-2021, procedure 1

TERBORG
- Hoofdstraat 31A, vervangen deur door brandwe-

rende/vertragende scheiding, vergunning verzonden 
17-12-2021, procedure 3A

- Hoofdstraat 98, verzoek tot verlengen vergunning 
tijdelijk herstel opvangen fundering kopgevel, 
aanvraag ontvangen 20-12-2021, procedure 1

- van Wischstraat 9, 11 en 11a, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 23-12-2021, procedure 1

ULFT
- F.B. Deurvorststraat 6, handelen in strijd met regels 

R.O.: functieverandering, aanvraag ontvangen 
21-12-2021, procedure 1

- Heggenseveld 1, handelen in strijd met regels R.O.: 
verhogen aantal bewoners tijdelijke bewoning in 
voormalige school, aanvraag ontvangen 21-12-2021, 
procedure 1

- Hutteweg 32, handelen in strijd met regels R.O.: 
tijdelijk plaatsen verhuurbox, aanvraag ontvangen 
16-12-2021, procedure 1

- Tuinstraat 15, uitbreiden woning, vergunning 
verzonden 22-12-2021, procedure 3A

VARSSELDER
- Berghseweg 7N, bouw overkapping tussen 

kerkgebouw en Dorpshuus, aanvraag ontvangen 

21-12-2021, procedure 1
- Hoofdstraat 64, starten hondentrimsalon, aanvraag 

ontvangen 20-12-2021, procedure 1

VARSSEVELD
- Bovenslinge N330, vervangen bruggen, acceptatie 

verzonden 17-12-2021, procedure 1

WESTENDORP
- Beukendijk 2, aanleggen drinkwaterdistributieleiding, 

vergunning verzonden 17-12-2021, procedure 3A
- Buulsdijk 4A, brandscheiding tussen twee woningen, 

aanvraag ontvangen 19-12-2021, procedure 1
- Doetinchemseweg 171, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 23-12-2021, procedure 1
- Kipsdijk 1, slopen deel asbestdak, acceptatie 

verzonden 21-12-2021, procedure 1

ETTEN EN TERBORG
- Zeddamseweg in Etten en Ettensestraat in Terborg, 

kappen 8 verschillende bomen i.v.m. reconstructie van 
de wegen, herplant 13 bomen aan de Zeddamseweg 
in Etten, soort nog nader te bepalen en herplant van 
22 bomen aan de Ettensestraat in Terborg, soort nog 
nader te bepalen, op de locaties volgens de bij de 
aanvraag ingediende ontwerptekening, vergunning 
verzonden 17-12-2021, 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.



Het is begrijpelijk als je vragen hebt. 
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl/booster

De nieuwe omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich 
heel snel. Daarom is het belangrijk dat iedereen die minstens 
drie maanden geleden is gevaccineerd of besmet is geweest 
nu een extra prik krijgt: de boostervaccinatie. Alle 18-plussers 
worden uiterlijk rond 7 januari opgeroepen om een afspraak te 
maken. Dit gaat van oud naar jong.

Extra bescherming
De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming 
tegen het coronavirus hoog te houden. Kort na de vaccinatie heb 
je namelijk een grote hoeveelheid antisto� en in je lichaam. 
Dit vermindert de kans dat je ziek wordt door de nieuwe variant. 
De boosterprik helpt daarom extra goed tegen ziekenhuisopname 
bij corona en kan daarmee een te grote drukte in de ziekenhuizen 
helpen voorkomen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen zo snel mogelijk de boosterprik krijgen.

Nog niet (volledig) gevaccineerd?
Ook als je nog niet of nog niet volledig bent gevaccineerd, heb je nu 
meer dan ooit antisto� en nodig om je te beschermen tegen ziekte 
en ziekenhuisopname door corona. Het is nu een belangrijk moment 
om alsnog de eerste of tweede prik te halen.

Uitnodigen van oud naar jong
Uitnodigen gaat op lee� ijd, van oud naar jong. Alle 60-plussers 
zijn al opgeroepen. Kijk op coronavaccinatie.nl/booster of jouw 
geboortejaar al aan de beurt is.

De afspraak
Ben je aan de beurt en ben je meer dan drie maanden geleden 
gevaccineerd of besmet geweest met het coronavirus? 
Maak dan online een afspraak via coronavaccinatie-afspraak.nl. 
Je hoe�  niet te wachten op de uitnodiging per brief. 
Bij het maken van de afspraak kun je kiezen uit drie momenten. 
Komen deze tijdstippen je niet goed uit? Maak dan nog geen 
afspraak, maar kijk een paar dagen later weer. Omdat de GGD’en 
� ink aan het uitbreiden zijn, komen er steeds nieuwe momenten bij.
Je kunt de boosterprik alleen krijgen als je een afspraak hebt 
gemaakt. 

Je krijgt de boostervaccinatie met een mRNA-vaccin: 
BioNTech/P� zer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin je 
eerder hebt gekregen.

Beter beschermd met 
de boostervaccinatie


