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Heeft u vragen zoals: wat kan 
ik doen om mijn woning te 

verduurzamen, om energie te 
besparen en wat kan ik doen 

om veilig en comfortabel in mijn 
huis oud te worden? Dan krijgt u 
daar antwoorden op dankzij het 

programma ‘Heerlijk Thuis in Huis’ ‣

Wij komen bij u langs met het 
programma ‘Heerlijk Thuis in Huis’
De gemeenten Berkelland, Aalten en Oude IJsselstreek starten gezamenlijk 
met het programma ‘Heerlijk Thuis in Huis’. Een programma waarbij vragen 
aan bod komen zoals: wat kan ik doen om mijn woning te verduurzamen, om 
energie te besparen, maar ook wat kan ik (en het liefst op tijd) doen om veilig 
en comfortabel in mijn huis oud te worden. 

Een antwoord op dit soort vragen lijkt soms 
eenvoudig, maar voor velen is dat niet zo. 
Vooral bij het ouder worden is het soms 
een heel gedoe. Wat moet ik dan doen, bij 
wie moet ik zijn en wordt het dan ook goed 
en vakkundig geregeld?

Persoonlijk advies aan huis
In een periode van drie jaar sturen we 

in totaal 18.000, voornamelijk oudere 
inwoners, een brief. Wie belangstelling 
heeft voor een adviesgesprek (de keuze is 
en blijft aan u), krijgt thuis een persoonlijk 
bezoek van één van onze vrijwilligers. 
In dit project werken we samen met 
het AGEM energieloket, Zlimthuis 
(voorzieningen in de woning) en lokale 
ondernemers.

Wanneer starten we?
In het voorjaar gaan we echt van start 
met dit project. In onze gemeente sturen 
we de komende drie jaar telkens 2000 
huishoudens een brief. 

Heeft u een huurwoning van Wonion en 
bent u 65 jaar of ouder? Dan krijgt u een 
aanbod van Wonion, gericht op veilig en 
comfortabel wonen via het programma 
Zlimsamen. U hoeft hiervoor zelf geen 
actie te ondernemen. 

We hopen dat u meedoet!

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.

Actie ‘Tegel eruit, boom erin’ succesvol
Zoals u wellicht weet heeft de 
gemeente, in samenwerking met 
Waterschap Rijn en IJssel, de actie 
‘Tegel eruit, Boom erin’ opgezet. In 
totaal zijn er al 1567 gratis bomen 
uitgedeeld in onze gemeente. 
Inmiddels is ook de aanmelding voor 
Etten, Ulft en Varsselder gesloten. 
In deze postcodegebieden willen 
738 huishoudens graag een boom 
planten. We zijn er trots op dat de 
actie een daverend succes is! 

Niet alleen de gemeente, maar ook u, onze 
inwoners, laten zien dat groen binnen onze 
gemeente erg belangrijk is. U draagt graag 
een steentje bij door een boom in uw tuin 
te planten. Dankzij de enorme hoeveelheid 
aanmeldingen voor een gratis boom, maken 
we Oude IJsselstreek steeds groener.

In maart worden de bestelde bomen bij 
de inwoners van Etten, Ulft en Varsselder 
uitgedeeld. In november 2022 zijn de 

inwoners van de  postcodes 7077 
(Netterden), 7078 (Megchelen), 7080 en 
7081 (Gendringen) aan de beurt. We hopen 

ook dan weer op veel aanmeldingen.
Meer info:
www.oude-ijsselstreek.nl/tegel-eruit-boom-erin 

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/tegel-eruit-boom-erin 


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

de raadsbijeenkomsten



Gerrit Vossers – raadslid 
Lokaal Belang

Ulftseweg bij fietsen-
maker Van Balveren 
(richting de kern)

Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Kom, dat kan anders

Het is alweer een tijdje geleden dat de kern van Silvolde 
is vernieuwd. Rijdend vanuit de Ulftse kant richting het 
hart van Silvolde krijg ik echter het gevoel dat het niet 
af is. In de 30 km-zone heerst nog veel onduidelijkheid. 
De ene keer moet je rechts voorrang geven, terwijl je op 
een andere plek voorrang hebt op dezelfde weg. De 30 
km-zone zou dus nog moeten worden doorgetrokken 
en aangepast tot aan de weg ‘Over de IJssel’. Mijn 
hoop is dat we ons dan over een aantal jaren rustig 
wandelend of met de fiets, en met de auto als gast, 
veilig over de Ulftseweg kunnen bewegen. 

Raadspraat: raadsleden aan het woord

Camiel 
Vanderhoeven
Fractievoorzitter 
D66

“Ik geloof er wel in”

Nederland heeft een nieuw kabinet, en twee 
namen die direct opvallen zijn Robbert Dijkgraaf 
en Ernst Kuipers. Wie even verder zoekt vindt 
ook Conny Helder en Gunay Uslu. 

Dit zijn vier mensen die minister worden zonder dat 
daar een politieke loopbaan aan voorafging. Mensen die 
over een schat aan bestuurlijke en inhoudelijke ervaring 
beschikken op het terrein waarvoor ze als minister of 
staatssecretaris verantwoordelijk worden. 

Het is natuurlijk te vroeg om nu al een oordeel over 
deze bewindslieden te vellen. Maar ik geloof er wel 
in. Bestuurders die door ervaring in de praktijk goed 
beslagen ten ijs komen, juist daar waar lastige dossiers 
liggen. Ik ben er trots op dat mijn partij hierin het goede 
voorbeeld geeft.

Expert als wethouder
Volgens mij werkt dat in de lokale politiek ook zo. De 
woningnood en de energietransitie zijn voorbeelden 
van dossiers waar we wel wat expertise in het bestuur 
kunnen gebruiken. Zouden we hier in Oude IJsselstreek 
niet een voorbeeld aan kunnen nemen, en ook af en 
toe – als de nood hoog is – een expert als wethouder 
benoemen in plaats van een politicus?

Gülden Siner-Sir
Fractievoorzitter 
PRO!

“Leve de lokale 
democratie!”

PRO! is een nieuwe lokale politieke partij en 
doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 
dit jaar met een mooie en nieuwe kandidaten-
lijst. Het woord is aan de kiezer en die heeft 
altijd gelijk. Ik wil mijn werk als volksvertegen-
woordiger met plezier doen en dat kan doordat 
de fractie een hecht team is. De chemie is er. 

Het gedachtegoed van onze fractie, de eerlijke en 
betrouwbare no-nonsense politiek, het zeggen waar het 
op staat en de krachtige manier waarop deze partij in 
verbinding staat met de inwoners sluiten naadloos aan 
bij wie ik ben en de wijze waarop ik politiek wil bedrijven. 

Behoorlijk besturen
Integriteit, rechtmatigheid en gelijkheid: het moet 
doorsijpelen in alles wat we doen. Behoorlijk besturen 
zou mijns inziens moeten prevaleren boven resultaat-
gericht en responsief besturen. Dat bleek bijvoorbeeld 
uit het besluit van onze raad waar we na een geruime 
tijd van aanpassingen kwamen tot de oprichting van 
STOER. Voorop staat dat voor het behoorlijk vervullen 
van een bestuurlijke rol, we voorzichtig moeten zijn met 
conclusies: goed luisteren naar elkaars opvattingen, 
knelpunten oplossen en besluiten nemen over maat-
schappelijke problemen. Leve de lokale democratie!

Ruud Gijbels
Fractieassistent 
CDA

“Geef inwoners 
een stem”

Afgelopen maand is er veel gesproken over 
participatie. Dat is het meepraten van de 
inwoners binnen het beleidsproces en daarmee 
een vorm van inspraak.

Door een wetswijziging wordt participatie uitgebreid 
met uitvoering en evaluatie van het beleid. Om het één 
en ander in goede banen te leiden zal de gemeente-
raad kaders gaan opstellen. Belangrijk is om aan te 
geven wat de deelnemers van hun participatie mogen 
verwachten en wat er met hun inbreng wordt gedaan. 
Is het alleen een kwestie van je mening geven en verbe-
tervoorstellen aangeven, of wordt er ook meer mee 
gedaan?

Duidelijkheid
Per onderwerp dient duidelijk te worden aangeven hoe 
de participatie is ingericht. Is het alleen het aanhoren 
of wordt het meer? Belangrijk is dat de inwoners een 
duidelijkere stem dan voorheen krijgen in het beleids-
proces. Terugkoppeling naar de deelnemers is tevens 
van groot belang. 

Maar hoe bereiken we een zo groot mogelijke groep 
van inwoners? En hoe spreken we jongeren aan die 
geïnteresseerd zijn in de politiek? Dit zal de komende 
periode gaan blijken, maar wij zijn er in elk geval actief 
mee bezig.

In de volgende uitgave zijn raadsleden van de fracties Lokaal Belang, PvdA en ADA aan het woord



4  |  Gemeentenieuws

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 
ondersteuningsverklaringen nodig. Met 
een ondersteuningsverklaring geeft 
u aan dat u een politieke partij steunt 
die aan de verkiezingen mee wil doen. 
Een ondersteuningsverklaring tekenen 
kan van 3 januari 2022 tot en met 31 
januari 2022. 

Ondersteuningsverklaring tekenen
U kunt een ondersteuningsverkla-
ring tekenen op het gemeentehuis in 
Gendringen bij Team Verkiezingen, 
Staringstraat 25, Gendringen. We 
vinden het prettig als u vooraf een 
afspraak maakt, maar dit is niet 
verplicht. U kunt een afspraak maken 
via telefoonnummer 0315 292 292.

Het tekenen van de 
ondersteuningsverklaring gaat als 
volgt
1. U krijgt de ondersteuningsverklaring 

(formulier H4) van de vertegen-
woordiger 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 ondersteunings-
verklaring naar het gemeentehuis. 
Neem ook een geldig legitimatiebe-
wijs mee. 

3. Bij de gemeente wordt gecon-

troleerd 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 verte-
genwoordiger 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 nationali-
teit OF u heeft de nationaliteit van 
een lidstaat van de EU OF u heeft 
een andere nationaliteit en u heeft 
(minimaal) 5 jaar een verblijfsvergun-
ning.

Meenemen
• Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 

verblijfsdocument
• Ingevulde ondersteuningsverklaring.

Goed om te weten
• U mag maximaal 1 ondersteunings-

verklaring ondertekenen.
• Een ondersteuningsverklaring kan 

niet worden ingetrokken.
• U bent niet verplicht om op 16 maart 

2022 op de partij te stemmen waar 
u de ondersteuningsverklaring voor 
tekent. Dat mag uiteraard wel.

Vrijwilliger zijn 
in coronatijd
De coronacrisis heeft grote 
gevolgen voor het vrijwilligerswerk. 
Veel vrijwilligers hebben gekozen 
om hiermee te stoppen, omdat zij 
hun gezondheid en die van anderen 
niet in gevaar willen brengen. Een 
andere belangrijke reden is dat 
de organisatie of vereniging waar 
vrijwilligerswerk wordt gedaan 
de deuren sluit. Of omdat de 
activiteiten maar beperkt of in 
aangepaste vorm kunnen doorgaan.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
onze samenleving. Vrijwilligers 
dragen bij aan sociale verbinding 
in wijken, buurten en dorpen, maar 
ook bij organisaties en vereni-
gingen op het gebied van cultuur 
en sport. Terecht dat vrijwilligers 
‘het cement’ van de samenleving 
worden genoemd. Als alle vrijwilli-
gers er mee zouden stoppen, zou er 
veel niet meer mogelijk zijn in onze 
gemeente. Hoe moet een vereniging 
draaien zonder al die vrijwilligers 
die week in week uit bergen werk 
verzetten? Wat gebeurt er op het 
sociale vlak met inwoners die het 
koffiemomentje en praatje met hun 
vaste maatje missen?

Vrijwilligerswerk is ook belangrijk 
voor de vrijwilliger zelf. Hij/zij 
wil graag iets voor een ander 
betekenen. Dat geeft voldoening 
en plezier. Het brengt hem/haar 
in contact met mensen die hij/
zij anders misschien nooit had 
ontmoet. Onderzoeken wijzen 

bovendien uit dat mensen die vrijwil-
ligerswerk doen gezonder en meer 
tevreden zijn over hun leven.

De impact van coronacrisis, die 
inmiddels al twee jaar duurt, op 
het vrijwilligersnetwerk is immens. 
Organisaties en verenigingen maken 
zich grote zorgen over hoe zij hun 
vrijwilligers voor de toekomst 
kunnen behouden. Zij vragen zich 
terecht af: hoe blijf ik in contact met 
hen en hoe houd ik ze betrokken? 
Of: waar kan ik straks nieuwe vrijwil-
ligers vinden?
Als organisaties en verenigingen 
dit willen, denkt de gemeente hier 
graag over mee. En waar nodig, 
leveren we een bijdrage om de 
schade die corona heeft aangericht 
aan het vrijwilligersnetwerk te 
herstellen.  

Mijn oproep aan alle actieve vrijwil-
ligers is: juist in deze lastige tijd is 
uw steun voor onze maatschappe-
lijke organisaties en verenigingen 
nog belangrijker. Daarom hoop 
ik dat u uw vrijwilligerswerk blijft 
voortzetten. Aan de vrijwilligers die 
vanwege de coronacrisis gestopt 
zijn, wil ik vragen om uw besluit 
nog eens te heroverwegen als de 
coronaproblematiek zich in de 
nabije toekomst oplost. Want orga-
nisaties en verenigingen kunnen niet 
zonder u!

‣ Wethouder Kuster

Financiële steun voor controle Corona Toegangsbewijzen najaar 2021
De gemeente Oude IJsselstreek geeft organisaties, verenigingen en 
horecaondernemers financiële steun voor de controle op de Corona 
Toegangsbewijzen (CTB). Het gaat om een eenmalige bijdrage (met 
terugwerkende kracht) voor organisaties die tussen  25 september en 19 
december 2021 verplicht waren controles uit te oefenen op het CTB. De 
bijdrage kan online worden aangevraagd via www.oude-ijsselstreek.nl 

Tussen 25 september 2021 en 
19 december 2021 waren horeca, 
buurthuizen, sportaanbieders, sport-
verenigingen en evenementen verplicht 

controle uit te oefenen op het CTB. 
Daarvoor hebben ze soms kosten 
moeten maken. Deze organisaties 
kunnen nu een eenmalige bijdrage 

aanvragen als tegemoetkoming voor 
daadwerkelijk gemaakte kosten voor 
de controle op het CTB. Het gaat 
bijvoorbeeld om kosten van materieel 
of inzet van personeel/vrijwilligers. 

Aanvraag indienen voor 1 maart 2022
Er is in totaal € 101.000 beschikbaar. 
Voor de tegemoetkoming zijn drem-
pelbedragen opgenomen. Voor een 
aanvraag onder het drempelbedrag is 

een ingevuld aanvraagformulier met 
kostenoverzicht voldoende. Voor een 
aanvraag  boven het drempelbedrag 
is het nodig bij het aanvraagformulier 
facturen/betaalbewijzen toe te voegen. 
Het ingevulde aanvraagformulier moet 
voor 1 maart 2022 bij de gemeente zijn 
ingediend.
Kijk voor meer informatie en het 
aanvraagformulier op: www.oude- 
ijsselstreek.nl/tegemoetkoming-ctb  

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/tegemoetkoming-ctb
http://www.oude-ijsselstreek.nl/tegemoetkoming-ctb


5  |  Gemeentenieuws

Openbare bekendmakingen
Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 25-01-2022 worden de vooraf aange-
leverde bouwplannen door de Rayonarchitect 
(namens de Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf donderdag 20-01-2022 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

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. 

Vergunningen/meldingen
HEELWEG
- Bosboombroekerweg 35, melding Activiteitenbe-

sluit: in gebruik nemen resomator, acceptatiebrief 
verzonden 11-01-2022, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 20-01-2022)

- Twente-Route 24A, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening: starten kapsalon aan huis, 
aanvraag ontvangen 10-01-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Dinxperloseweg 12A, verlengen proceduretermijn 

met 6 weken, verzonden 06-01-2022, procedure 3A
- Lichtenbergseweg 87A, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 07-01-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Gesinkkampstraat 17, melding Activiteitenbesluit: 

starten bedrijf voor onderhoud en reparatie bussen, 
acceptatiebrief verzonden 06-01-2022, procedure 1 
(2 weken ter inzage m.i.v. 20-01-2022)

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.

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

