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en beleidsadviseur Ruimtelijke 
Ordening Thomas van Rijbroek 

maken zich sterk om te zorgen dat 
er tot 2030 in onze hele gemeente 
tussen de 1900 en 2250 woningen 

worden gebouwd  ‣

Update woningbouw in onze 
gemeente
Woningbouw is een onderwerp dat leeft onder onze inwoners. Dit merken we 
aan de vragen die we krijgen, reacties op social media en de zorgen die geuit 
worden. Zoals de meesten van u al weten, werken we als gemeente hard aan 
de grote woningvraag. We geven u graag een korte update en enkele tips om 
op de hoogte te blijven. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, dan kunt u zich 
inschrijven voor de nieuwsbrief over dit onderwerp, die we 3 tot 4 keer per jaar 
versturen. De laatste is verstuurd in december. Aanmelden kan via onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/nieuwsbrieven.

Status woningbouw algemeen
Tot aan begin 2020 werden we beperkt in 
het aantal woningen die we konden bouwen, 
doordat onze regio een zogenaamde 
krimpregio was. Maar de verwachting dat 
het aantal inwoners steeds kleiner zou 
worden, bleek onjuist. Gelukkig konden 
we vanaf begin 2020 weer verder met het 
bouwen van woningen. Er zijn vanaf die tijd 
tot en met afgelopen november, 220 woning-
bouwplannen ingediend bij de gemeente en 

elke week komen nieuwe aanvragen binnen. 
Van die 220 zijn 50 plannen afgevallen of 
afgekeurd. En van de overgebleven 170 
plannen hebben inmiddels 66 plannen een 
principeakkoord of ze zijn al verder in het 
proces. Die 66 plannen zijn goed voor 391 
woningen. Op onze site vindt u al deze 
projecten, welke status ze hebben en wie 
de ontwikkelaar is: www.oude-ijsselstreek.
nl/overzicht-projecten-woningbouw. Deze 
plannen vallen overigens buiten alle uitbrei-

dingsplannen op de vijf locaties die de raad 
in april 2021 aanwees. Die uitbreidings-
plannen komen er dus nog bij.

Uitbreidingslocaties
In het voorjaar heeft de gemeente de 
ambities voor woningbouw gepresenteerd 
voor de komende 10 jaar. Tot 2030 worden 
er in de hele gemeente tussen de 1900 
en 2250 woningen gebouwd. Dat betreft 
woningen op inbreidingslocaties (in de 
kernen) en op 5 nieuwe uitbreidingsloca-
ties. Uitgebreide informatie hierover kunt u 
terugvinden op: www.oude-ijsselstreek.nl/
woningbouwplannen. Op deze pagina kunt 
u ook een link vinden waarmee u de infor-
matieavonden terug kunt kijken die in mei 
2021 zijn gehouden. 

Lees verder op de volgende pagina ‣

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.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Hoe denkt u over afval en duurzaamheid? 
Vult u de vragenlijst in?

De gemeente bereidt zich voor op een toekomst zonder afval. In december is 
een onderzoek gestart om u als inwoner te vragen hoe u denkt over afval en 
duurzaamheid. 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 veranderingen in het ophalen van 
afval. Vult u de vragenlijst ook in? Dat kan nog en met 16 januari. 

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 voor dit en andere 
onderwerpen door u op te geven voor het 
inwonerpanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. 

U kunt zich eenvoudig aanmelden
voor het inwonerpanel via
www.oudeijsselstreekspreekt.nl. 

U hoeft geen lid te zijn van het panel en 
kunt ook alleen de vragenlijst over afval 
invullen. Dat doet u door de vragenlijst in te 
vullen op www.moventem.nl/VANG of de 

QR code te scannen. Wilt u de vragenlijst 
per post ontvangen? Belt u dan naar Lieke 
van Weert van het onderzoeksbureau op: 
(0575) 760 227 en vraag naar de vragenlijst 
‘VANG’.
Wilt u vaker meedenken met de gemeente? 
Met de input van het onderzoek en uw 
mening willen we onze 
dienstverlening blijven 
verbeteren. 

Samen maken we  
Oude IJsselstreek!
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Vervolg Update woningbouw in 
onze gemeente
Start Varsseveld West
Eén van die uitbreidingslocaties is 
Varsseveld West. Dit is de uitbrei-
dingslocatie die als eerste wordt 
ontwikkeld, omdat in Varsseveld de 
werkgelegenheid flink is gegroeid en zal 
blijven groeien (mede door het nieuwe 
bedrijventerrein: Het VIP) en het wonin-
gaanbod achterblijft. In de nieuwe wijk 
worden 450 tot 600 nieuwe huizen 
gebouwd, waarvan de helft in een 
lagere prijsklasse of in de (midden)huur.
Op 15 december was er een online 
inwonersavond waar 112 mensen 
meekeken en mee hebben gestemd op 
verschillende sfeerbeelden en moge-
lijkheden voor de inrichting. U kunt 
hier een verslag van lezen of de avond 
terugkijken op: onzeoudeijsselstreek.nl/
varsseveld-west.

Nieuwe projectleiders en versnelling
Een grote uitdaging om de projecten 
snel op te pakken is het vinden van 
mensen die de kennis hebben om dit 
te doen. Er is een groot tekort op de 
arbeidsmarkt. Gelukkig hebben we voor 
Varsseveld West, Varsseveld Noord, 
Biezenakker en Lenteleven inmiddels 
projectleiders gevonden. De gemeen-
teraad heeft besloten, dat we niet voor 
elke locatie een uitgebreid proces met 
meerdere beslismomenten hoeven te 
doorlopen. Dit is goed nieuws voor de 
snelheid waarmee we projecten kunnen 
behandelen.
Het platform onzeoudeijsselstreek.nl 
gebruiken we, net als de gebruikelijke 
communicatiekanalen, om u op de 
hoogte te houden.

Kleine Kernen aanpak
Voor sommige inwoners lijkt het alsof 
de grote kernen meer aandacht krijgen 
qua woningbouw dan de kleine kernen. 
Dat snappen we wel, omdat het nieuws 
vaak gaat over de nieuwe uitbreidingslo-
caties en de ‘grote’ plannen. Toch staan 
we niet stil en gebeurt er ook veel in 
de kleine kernen. In totaal zitten we nu 
al op ongeveer 165 woningen die de 
komende jaren gebouwd gaan worden 
in de kleine kernen.

Tijdelijk 100 woningen
Tijdens de behandeling van de begroting 
is een motie ingediend voor de bouw 
van 100 tijdelijke woningen. Hier is 
een budget voor vrijgemaakt van tien 
miljoen euro. De 100 woningen zijn 
bedoeld voor het opvangen van de 
jaren waarin de permanente woningen 
worden gebouwd. Tijdelijk is in dit geval 
maximaal 10 tot 15 jaar. Er wordt nu 
gezocht naar locaties, bij voorkeur op 
grond van de gemeente waar al een 
infrastructuur is, zodat het project 
zo snel mogelijk kan worden gereali-
seerd. Op ons digitaal platform: www.
onzeoudeijsselstreek.nl/tijdelijkwonen 
kunt u de voortgang volgen. Hier hebben 
ook al 148 inwoners aangegeven dat ze 
interesse hebben voor dit type woning. 
Als u ook interesse heeft maar dit nog 
niet hebt aangegeven (dit kon tot 24 
december), geen probleem! Dit was een 
ronde om te inventariseren hoe groot 
de behoefte werkelijk is. Op dit platform 
houden we u op de hoogte en laten we 
ook weten wanneer en hoe u zich ‘echt’ 
aan kunt melden. 

Tijdens de behandeling van de begroting is een motie ingediend op initiatief van Lokaal Belang voor de 
bouw van 100 tijdelijke woningen. Hier is een budget voor vrijgemaakt van tien miljoen euro.

Omzien naar 
elkaar
Van harte wil ik u allen vanaf deze 
plek alle goeds toewensen voor 
het jaar 2022! Natuurlijk in zo goed 
mogelijke gezondheid en zoveel 
mogelijk vrijheid zonder coronabe-
perkingen. Wat dat betreft is het 
afgelopen jaar (en het jaar daarvoor) 
een pittige periode geweest voor 
heel veel mensen, en in het bijzonder 
voor ondernemers, eenzame 
ouderen én jongeren. Het gevoel 
van beperkt leven, van zoveel dingen 
niet kunnen en zoveel wel willen, van 
onzekerheid over schoolsluitingen of 
het voortduren van de lockdown. Ik 
hoop dat we dit jaar opnieuw laten 
zien dat we naar elkaar blijven omzien 
op de ons bekende wijze; soms op 
kleine en bescheiden schaal, maar o 
zo waardevol.

Omzien naar elkaar, dat is ook de 
titel van het nieuwe regeerakkoord. 
Voluit: ‘Omzien naar elkaar, vooruit-
kijken naar de toekomst’. Deze week 
is dan -eindelijk- het nieuwe kabinet 
geïnstalleerd. Hoe belangrijk ook, 
we blijven hier in Oude IJsselstreek 
goed en stug doorwerken aan voor 

ons belangrijke thema’s zoals de zorg 
en Wmo en de verbinding tussen 
onderwijs en welzijn. 

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken 
naar de toekomst’; dat doen we dus 
al tijden in de Achterhoek.  Toch kunt 
u dit jaar opnieuw naar de stembus 
gaan en wel voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart. Dan 
bent u echt aan zet om uw stem te 
laten horen voor dat wat u belangrijk 
vindt in onze gemeente en wat we 
nog beter kunnen gaan doen. Wat 
dat betreft is democratie echt een 
groot goed en ben ik blij dat we het 
in Nederland zo geregeld hebben dat 
we onze stem kunnen laten horen. 
Vooruitkijken naar de toekomst begint 
met hier je stem te laten horen. Dus: 
gebruik die kans, want juist dan kun je 
omzien naar elkaar!

‣ Wethouder Overduin

Avondje uit? Licht aan en deur op slot

Raadsvergadering 20 januari 2022
U kunt de vergadering vanaf 20.00 uur 
online volgen via de livestream, zoals 
onderstaand omschreven.

Onderwerpen:
- Wijziging verordening sociaal domein
- Delegatiebesluit Omgevingsplan Oude 

IJsselstreek
- Instemmingsrecht/bindend advies 

Omgevingswet

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 

raadplegen via https://raad.oude-ijssel-
streek.nl/. Daar zijn de vergaderingen live 
te volgen. U kunt ook gebruik maken van 
de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.
Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk.
Spreektijd kunt u aanvragen via 
griffie@oude-ijsselstreek.nl
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met raadsgriffier Marco 
Looman: (0315) 292 439 of m.looman@
oude-ijsselstreek.nl

http://onzeoudeijsselstreek.nl/varsseveld-west
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mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


3  |  Gemeentenieuws

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Raadhuisstraat, standplaatsvergunning weekmarkt 

voor verkoop vis en aanverwante producten, iedere 
vrijdag in 2022, vergunning verzonden 04-01-2022, 
procedure 3A

SILVOLDE
- Markt, standplaatsvergunning weekmarkt voor 

verkoop wild en gevogelte, iedere donderdag in 
2022, vergunning verzonden 05-01-2022, procedure 
3A

- Ulftseweg 17, bedrijfsbestemming omzetten naar 
woonbestemming, aanvraag ontvangen 28-12-2021, 
procedure 1

SINDEREN
- Idinkweg 6a, handelen in strijd met regels R.O.: 

realiseren tijdelijke vakantiestudio, aanvraag 
ontvangen 03-01-2022, procedure 1

ULFT
- Kerkstraat, standplaatsvergunning voor weekmarkt 

voor verkoop wild en gevogelte, iedere zaterdag in 
2022, vergunning verzonden 05-01-2022, procedure 
3A

- Nijverheidsweg 12, bouw bedrijfspand, vergunning 
verzonden 05-01-2022, procedure 3A

- Oversluis 3A, handelen in strijd met regels R.O.: 
bouwen paviljoen, aanvraag ontvangen 31-12-2021, 
procedure 1

VARSSEVELD
- Gesinkkampstraat 17, bouwen nissenhut/opslaghut, 

aanvraag ontvangen 03-01-2022, procedure 1

WESTENDORP
- Terborgseweg 38, bouw nieuwbouwwoning met 

bijgebouw, aanvraag ontvangen 27-12-2021, 
procedure 1

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.offi-
cielebekendmakingen.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. 

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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