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Alle wensen en kansen voor het 
gebied rondom de Oude IJssel 
zijn verkend en vertaald in een 

toekomstbeeld voor de komende 20 
tot 30 jaar. Rechts een fotocollage 
van één van de vijf deelgebieden in 

het landschapspark. ‣

Dromen over een nieuwe toekomst 
voor het gebied rondom de  
Oude IJssel 
Klimaatbestendig wonen langs de Oude IJssel, een strand, horeca, klimmen 
en klauteren in de natuur en een fietspad langs de hele Oude IJssel. Allemaal 
mogelijkheden die staan in het toekomstbeeld: Het Landschapspark Oude 
IJssel. In deze toekomstvisie is de Oude IJssel het onderscheidend vermogen, 
de troef in het creëren van kansen op het gebied van wonen, werken en 
recreëren. Het ‘blauwe goud’ met daaromheen een Landschapspark wat alle 
woonkernen met elkaar verbindt. 

Afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan een toekomstbeeld voor het gebied 
rondom de Oude IJssel. Hiermee geven 
we invulling aan één van de opgaven uit 
de Toekomstvisie: Benut de stroom van de 
Oude IJssel. Met de hulp van inwoners, de 
gemeenteraad, grondeigenaren en andere 
belanghebbenden, heeft de gemeente 
de mogelijkheden en behoeftes voor het 
gebied rondom de Oude IJssel verkend. Al 
die wensen en kansen zijn, samen met de 
landschapsarchitecten van Buro Ontwerp 

& Omgeving, vertaald in een toekomst-
beeld voor de komende 20 tot 30 jaar. Het 
toekomstbeeld heet: Het Landschapspark 
Oude IJssel. De rivier de Oude IJssel is de 
basis van dit plan. Daarbij is de Oude IJssel 
het onderscheidend vermogen, de troef in 
het creëren van kansen op het gebied van 
wonen, werken en recreëren. Het ‘blauwe 
goud’.

Het Landschapspark Oude IJssel
Op 18 januari 2022 werd de visie 

besproken in het college van gemeente 
Oude IJsselstreek en in februari wordt 
het voorgelegd aan de raad. Het betreft 
een plan dat meerdere portefeuilles van 
diverse wethouders betreft. Wethouder 
Ben Hiddinga namens het college: “We zijn 
heel blij dat we dit initiatief voor het gebied 
rondom de Oude IJssel nu een flinke impuls 
hebben kunnen geven. Veel inwoners 
hebben enthousiast bijgedragen met hun 
ideeën en verschillende ondernemers en 
grondeigenaren droegen initiatieven aan. 
Met het Landschapspark hebben we een 
mooie basis voor een logische verbinding 
tussen de woonkernen in de toekomst. 
Tussen de kernen is een groenblauwe 
zone, als één verbindend lint, waarbij ieders 
dorps- en stadsidentiteit behouden blijft.”

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.

Informatie over afvalkalender en AfvalWijzer-app 
Wilt u snel weten wanneer uw plastic afval 
wordt opgehaald? Of wanneer de grijze of 
groene container wordt geleegd? Dan kunt 
u de AfvalWijzer-app van de gemeente 
gebruiken. U kunt ook een herinnering 
instellen, zodat u op smartphone of 
tablet tijdig een signaal krijgt als het afval 
aan de straat gezet moet worden. Als 
u uw postcode en huisnummer invult, 
ziet u meteen wanneer welk afval wordt 
ingezameld in uw buurt. De afvalapp biedt 
daarnaast tips en informatie over afval 
scheiden.

AfvalWijzer-app downloaden
U kunt de AfvalWijzer-app gratis 

downloaden op uw smartphone of tablet 
via de App Store, Google Play of Playstore. 
Zoek op de term ’Afvalwijzer’ en selecteer 
de app van AddComm Direct. Als u de app 
heeft geïnstalleerd, kunt u inloggen met 
uw postcode en huisnummer en ziet u de 
ophaaldagen verschijnen.

Afvalkalender
Wilt u de afvalkalender online bekijken? 
Ga dan naar www.mijnafvalwijzer.nl en 
log in met uw postcode en huisnummer. 
In de bovenste balk (naast het logo van 
de gemeente) ziet u de eerstvolgende 
ophaaldagen van 2022 staan. Scrol verder 
naar beneden en u ziet het jaaroverzicht. 

Hier kunt u ook een pdf document met uw 
persoonlijke afvalkalender downloaden en 
daarna uitprinten. 

VOORBEELD

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl
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Vervolg Dromen over een nieuwe toekomst voor het gebied rondom  
de Oude IJssel
De ruimte tussen de kernen zijn geen 
kleine, losse stapstenen of ‘spikkels’, 
maar worden met dit landschapspark 
een logisch geheel. Met aandacht en 
respect voor het landschap en het water 
dat bijdraagt aan een toekomstbe-
stendig klimaat.

Het Landschapspark is ontwikkeld 
met aandacht voor de thema’s wonen, 
toerisme & recreatie en klimaat & 
landschap. Daarnaast gaat het ontwerp 
uit van drie principes:

• Vanuit het landschap
 Bij het ontwerp wordt het landschap 

‘gelezen’ en bekeken. Door de bril van 
het landschap, wordt het ontwikkeld 
met oog voor dat landschap, de 
natuur en het klimaat. 

• Met het gezicht naar het water
 Vroeger was de Oude IJssel niet meer 

dan een snelweg over water. De blik 
wordt nu weer gericht naar het water 
toe, in plaats van er vanaf.  

• Verbindend lint
 Het gebied kun je zien als één 

verbindend lint, waarin landschap, 
groen, rust en ruimte behouden 
blijven. Eén landschapspark voor 
wonen aan de flanken, recreatie, 

verblijf, natuur en landschap, met een 
belangrijke plek voor de agrarische 
sector en industrie. 

Hoe gaat het er nu uitzien?
Alle input, opgehaald uit de gesprekken 
met de verschillende groepen, zijn 
verwerkt vanuit de thema’s en ontwerp-
principes. Het Landschapsplan geeft 
de grote lijn aan van hoe de gemeente 
het toekomstbeeld voor zich ziet. Met 
onder meer de transformatie van enkele 
dorpsranden en mogelijkheden voor 
bijzondere woningen, of de verfraaiing 
van bedrijfshallen door schilderkunst. 
In het landschap zien we landschaps-
kunst en kansen om cultuurhistorie 
te beleven. Er zijn plekken waar het 
landschap klimaatbestendig wordt en 
natuur wordt toegevoegd. Daarnaast zijn 
er nieuwe publieke functies, aansluitend 
op bestaande voorzieningen. Er staan 
recreatieve mogelijkheden op de kaart en 
een versterking van de entrees van onze 
kernen. Tot slot is er een veelgenoemde 
opmerking van inwoners verwerkt in 
het toekomstbeeld: het versterken van 
het recreatieve routenetwerk en het 
verbinden van kernen door fietspaden.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad behandelt deze visie 
op de toekomst voor het Landschaps-

park Oude IJssel in de commissiever-
gadering van 9 februari en neemt een 
besluit tijdens de raadsvergadering van 
24 februari. Het is een verre kijk in de 
toekomst. We praten dan over 30 jaar 
van nu. Na het besluit van de raad wordt 
het toekomstbeeld verder uitgewerkt 
in een ontwikkelprogramma. Hierin 
komt te staan wanneer met welke 
initiatieven en ideeën wordt gestart: 
wat kan al op korte termijn (0-5 jaar), 
waar gaan we tussen 5-10 jaar mee 
aan de slag en wat komt later (10-20 

jaar)? Ook wordt duidelijk welke rol de 
gemeente heeft en welke initiatieven 
door andere partijen worden opgepakt. 
Hierbij betrekken we inwoners, grondei-
genaren en andere belanghebbenden. 
Mensen die hiermee aan de slag willen, 
krijgen de mogelijkheid met voorstellen 
te komen. Vervolgens kijken we welke 
plannen uitvoerbaar zijn en waar de 
gemeente ondersteuning moet bieden. 
Dit ontwikkelplan wordt de kapstok. 
Naar verwachting is dit na de zomer 
2022 gereed. 

Het landschapsplan is onderverdeeld in vijf deelgebieden. Bekijk alle deelgebieden op de interactieve 
landschapskaart op onze website: www.oude-ijsselstreek.nl/landschapspark
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Het landschapspark 
in delen

1 Tussen Terborg & Etten

2 Tussen Terborg, Silvolde 
& de Slinger- parallel

3 Tussen Ulft & Bontebrug

4 Tussen Gendringen 
& de Aa-Strang

5 Tussen Gendringen 
& Megchelen
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http://www.oude-ijsselstreek.nl/landschapspark
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De Lokale Inclusie Agenda
Op weg naar een toegankelijke gemeente

Er is de afgelopen weken gewerkt aan de Lokale Inclusie Agenda 
(LIA) voor de gemeente Oude IJsselstreek. In deze agenda staan alle 
onderwerpen waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken om 
nóg toegankelijker te worden, zodat ook alle inwoners, met en zonder 
beperking, mee kunnen doen. 

Sinds juli 2016 geldt in ons land het 
VN-verdrag handicap. Vanuit dit 
verdrag moeten alle gemeenten een 
lokale inclusie agenda opstellen. 

Op weg naar een toegankelijke 
gemeente zijn al veel stappen gezet. 
Vorig jaar eindigde de gemeente bij de 
laatste vijf in de landelijke verkiezing 
‘meest toegankelijke gemeente van 
Nederland’. Dat gebeurde mede dankzij 
de goede samenwerking met de 
werkgroep Onbeperkt Meedoen. Deze 
werkgroep bestaat uit ervaringsdes-
kundigen die zich enthousiast inzetten 
voor een toegankelijke gemeente. 
De leden van de werkgroep komen 
soms zelf met oplossingen. De Lokale 
Inclusie Agenda beschrijft een aantal 
oplossingen dat al gerealiseerd is. 
Maar ook wat de gemeente in de 
toekomst wil doen om nóg toeganke-
lijker te worden.

Thema’s in de Lokale Inclusie Agenda
De LIA is onderverdeeld in verschillende 
thema’s, zoals inclusief onderwijs, werk 
en inkomen en vervoer en openbare 
ruimte. Bij elk thema hoort een 
tijdschema waarin staat wanneer aan 
dat onderwerp wordt gewerkt.
Wethouder inclusie Janine Kock 
denkt dat de LIA een belangrijke stap 
is. “Ik hoop dat we over een tijd niet 
meer over toegankelijkheid hoeven te 
praten, maar dat het vanzelfsprekend 
is, in ons denken en doen. Dat er voor 
iedereen plek is op een gewone school, 
in een gewone bus of bij de plaatse-
lijke vereniging. Er is nog veel te doen 
en deze agenda helpt ons om mooie 
stappen vooruit te zetten.”

De Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen 
doet mee’ is te vinden op de website van 
de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/
lokale-inclusie-agenda 

Hoge (Oer)brug komt deze week 
terug naar Ulft
Terugplaatsen brug is via livestream te volgen 

Constructiebedrijf Eeftink Rensing 
in Lichtenvoorde heeft de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan de 
vernieuwing van de staalconstructie 
van de Hoge (Oer)brug in Ulft. De 
eerste brug in Oude IJsselstreek die 
vanuit circulair oogpunt is ontwikkeld. 
Samen met Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek werkt de gemeente 
aan de vervanging van de fiets- en 
wandelbrug over de Oude IJssel in Ulft. 

Circulaire bouwmaterialen
De nieuwe brug is bijna volledig 
circulair gebouwd door hergebruik van 
materialen. Zo worden onder andere 
van een gesloopte hoogspannings-
mast die naast de oude brug stond, de 
leuningen van de brug gemaakt. Het 
brugdek is gemaakt van duurzaam, 
bestendig Accoya hout. Accoya is 
naaldhout dat met een milieuvrien-
delijke conserveringstechniek wordt 
behandeld, waardoor het zachte hout 
tot in de kern hard en stabiel wordt. 
Om het gebruik van dit nieuwe hout te 
compenseren worden jonge bomen 
aangeplant. 

De staalconstructie, het fundament van 
de brug, is flink onderhanden genomen 
en waar nodig deels vernieuwd of 
verstevigd. Hiervoor waren specifieke 
materialen nodig die minder gangbaar 
zijn binnen het aanbod aan circulaire 
bouwmaterialen en daardoor slechter 

verkrijgbaar. Hierdoor vergden de 
werkzaamheden meer tijd dan vooraf 
gedacht. Ook is de constructie 
onderworpen aan een strenge 
inspectie. De brug moet niet alleen 
kwalitatief voldoen aan de huidige 
eisen, de gezamenlijke doelstelling is 
ook dat de nieuwe brug de komende 
vijftig jaar weer meekan. De levering 
van het naaldhout voor het brugdek 
liep ook flinke vertraging op.  
In de afgelopen weken is er gewerkt 
aan de afwerking en het monteren 
van het hout tot een nieuw duurzaam 
loopdek. 

Terugplaatsen via livestream te 
volgen
Door de opgelopen vertraging moest 
het bouwteam de planning bijstellen. 
Deze week wordt de brug terugge-
plaatst op zijn oude plek. Na het 
inhijsen van de brug neemt het nog 
enkele weken in beslag om de brug 
verder af te monteren en af te werken. 
Omdat asfalteren in de wintermaanden 
niet het meest optimale resultaat 
oplevert, worden noodverhardingen 
aangebracht om beide zijden van de 
brug aan te sluiten. Als alles volgens 
planning verloopt betekent dit dat 
wandelaars en fietsers eind februari 
2022 de brug weer kunnen gebruiken. 
In het voorjaar wordt het fietspad en 
de aansluitingen naar de brug geasfal-
teerd.

Een zijaanzicht van de nieuwe Hoge (Oer)brug in Ulft

Meekijken met de werkzaamheden?
Wie de voorbereidende werkzaamheden en het terughijsen  
van de brug op donderdag 27 en vrijdag 28 januari wil volgen, 
kan al vanaf 25 januari meekijken via de livestream:  
https://livevision.nl/ of scan de QR-code.

Openbare zitting Centraal 
Stembureau
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 
uur vindt de openbare zitting plaats 
van het Centraal stembureau van de 
gemeente Oude IJsselstreek. Deze 
zitting vindt plaats in de Conferentie-
zaal van de DRU Industriepark. Tijdens 
deze zitting worden de ingeleverde 
kandidatenlijsten van de deelnemende 
groeperingen van de gemeenteraads-
verkiezingen om 14, 15 en 16 maart 
2022 vastgesteld. Ook worden de 
lijstnummers vastgesteld. Voor groe-
peringen die voor het eerst deelnemen 

aan deze verkiezingen zal op basis 
van een loting het lijstnummer worden 
bepaald. 

Gezien de geldende coronamaatregelen 
is nog niet duidelijk of u hierbij fysiek 
aanwezig kunt zijn. Dit maken wij te 
zijner tijd bekend via onze website en 
social media. U kunt via een livestream 
de zitting bijwonen. De link hiervoor 
wordt eveneens bekend gemaakt via 
social media en op onze website  
www.oude-ijsselstreek/verkiezingen.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/lokale-inclusie-agenda
http://www.oude-ijsselstreek.nl/lokale-inclusie-agenda
http://www.oude-ijsselstreek/verkiezingen


Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Gratis energiescan Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam

Robben Schilder-stoffeerder-stylist uit Ulft wil binnen een aantal jaar volledig energieneutraal zijn. 
Om die reden hebben ze meegedaan aan de gratis scan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam 
(AOD). En met succes!

Maarten Robben is eigenaar van Robben Schilder 
Stoffeerder Stylist in Ulft. Na zo’n 40 jaar een tradi-
tionele schilder te zijn geweest is het bedrijf de 
laatste jaren geëvolueerd naar een organisatie die de 
complete inrichting van huizen verzorgt, met eigen 
schilders, stoffeerders en stylisten. 
Maarten is eigenaar en vertelt vol trots en enthou-
siasme over zijn bedrijf en de stappen die hij 
onderneemt rondom duurzaam ondernemen en de 
energietransitie. Het doel? Over vier jaar compleet 
energieneutraal zijn.

Duurzaamheid in de schilderswereld
Sinds een aantal jaar is Maarten bezig om zijn pand 
volledig energieneutraal te krijgen. Dat doet hij omdat 
hij zijn bedrijf met een goed gevoel aan zijn zoon door 
wil geven. “Ik ben helemaal niet opgegroeid met kennis 
over energie en dergelijke, dus dat AOD een gratis 

energiescan aanbiedt is echt een uitkomst voor mij. Ik 
probeer mijn zoon er nu al, op zijn 20e, kennis mee te 
laten maken. Zij groeien er natuurlijk veel meer mee op 
dan wij, en ik hoop dat hij veel energiebewuster wordt 
dan ik ben.”

Energiescan is zo gepiept
Maarten heeft zo’n vier jaar geleden AOD ingescha-
keld om een energiescan te komen doen. Met de 
plannen die Maarten heeft voor de komende jaren, 
kan hij binnen vier jaar energieneutraal zijn. En dat 
allemaal door één energiescan te laten doen. “Ik heb 
alle verlichting nu vervangen en heb voor de komende 
tijd op de planning staan dat ik zonnepanelen en 
airco’s laat plaatsen. Ik dacht altijd dat een airco was 
om te koelen, maar je kan er ’s winters perfect mee 
verwarmen. Als ik zonnepanelen heb en die energie 
zelf op kan wekken, kost dat niks meer!”

De Achterhoekse nuchterheid
“Wat voor mij die energiescan zo waardevol maakte 
was de Achterhoekse nuchterheid. Je krijgt advies 
voor de korte en voor de lange termijn.” Maarten denkt 
vooral dat het belangrijk is dat ondernemers bewuster 
worden. Dat ze weten dat ze met kleine aanpas-
singen een groot verschil kunnen maken. “Ik ben nu 
bijvoorbeeld van plan om mijn dak te laten vervangen. 
Dan pleeg ik een telefoontje om even te vragen welk 
isolatiemateriaal ik dan het best kan gebruiken. Het 
kost me weinig en levert wel veel op.” Maarten hoopt 
dat mede-ondernemers uit de Achterhoek ook een 
energiescan laten doen en met de aanbevelingen aan 
de slag gaan. “Begin eens met het bezoeken van de 
site van AOD. Plan zo’n scan in en laat je wijzer maken 
in energieland. Als ik het kan, kan jij het ook!

Meer info: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl 

Van links naar rechts: Eigenaar Maarten Robben, wethouder duurzaamheid Janine Kock en zoon Milan Robben

http://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl


Zet ‘m op 60
De afgelopen tijd zijn de gasprijzen flink gestegen. Dat 
is voor niemand leuk. Gelukkig kunt u met een kleine 
aanpassing al flink wat besparen op uw gasverbruik. 

De kans is groot dat uw Cv-ketel staat ingesteld op 
80°C. Zo houdt u het lekker warm in huis. Maar op 60°C 
werkt uw ketel een stuk efficiënter. Dus als u die 20 
graden omlaag zet, dan blijft het nog steeds goed warm 
en bespaart u op een heel gemakkelijke manier veel 
gas.

Hiervoor is het initiatief Zet ‘m op 60 opgestart. Op 
www.zetmop60.nl staat voor elke verschillende ketel 
een instructievideo over hoe u die naar 60 graden 
zet. Dus niet alleen maar handig, het is ook makkelijk. 
Mocht uw huis niet voldoende geïsoleerd zijn en is het 
niet comfortabel op 60 graden, zet ‘m dan op 65 graden. 
Probeer dit zo verder tot het aangenaam is.
Als u hier nog wat meer informatie over wil, neem dan 
zeker contact op met het Agem Energieloket,
www.agem.nl, T (0314) 820 360.

Heerlijk thuis in huis 
Vorige week stond het al in het gemeentenieuws: 
Heerlijk Thuis in Huis komt eraan! Een programma 
waarbij inwoners van de gemeenten, voornamelijk 
inwoners van 65 jaar en ouder, uitgenodigd worden 
om advies te krijgen over hoe zij hun woonsituatie 
kunnen verbeteren. Veiligheid en wooncomfort zijn 
hierin natuurlijk belangrijk, maar ook duurzaamheid 
speelt een prominente rol. Een goed geïsoleerd huis 
leidt tot een aangenamere temperatuur in huis en een 
lagere energierekening. Daarbij gaat het ook om het 
achterlaten van een mooie duurzame wereld voor de 
nieuwe generaties. 

Om dit programma succesvol te maken, is de 
gemeente op zoek naar vrijwilligers. We willen bij de 

inwoners op bezoek om persoonlijk advies te geven 
over hun woonsituatie, en ook zoveel mogelijk onder-
steuning bieden bij maatregelen of verbeteringen die 
zij zouden willen doorvoeren. Hiervoor zijn vrijwilligers 
hard nodig. Als u meehelpt wordt u uiteraard opgeleid 
om goede gesprekken met uw plaatsgenoten te 
voeren. 

Wie weet heeft u hier al ervaring mee en wilt u in 
gesprek met onze inwoners om hun wooncomfort 
te verhogen. Wilt u meehelpen of eerst wat meer 
informatie? Stuur dan een e-mail naar onze project-
leider Kitty Schepers (k.schepers@oude-ijsselstreek.
nl). Help mee aan een duurzaam en toekomstbe-
stendig Oude IJsselstreek waarin het goed wonen is!

Energiek 
Megchelen 
heeft voldoende 
deelnemers
Na de informatieavond afgelopen november en de 
oproep via het Gemeentenieuws hebben zich zo’n 
twintig extra deelnemers gemeld voor het postcoder-
oosproject van Energiek Megchelen. Daardoor zijn er nu 
meer dan vijftig deelnemers voor dit project en voldoet 
Energiek Megchelen aan de eisen van de provincie 
Gelderland. Dat betekent dat het postcoderoosproject 
gebruik kan maken van een provinciale subsidie ter 
hoogte van 20% van de investering, wat deelname voor 
de deelnemers extra aantrekkelijk maakt. 

Wat is Energiek Megchelen ook alweer van plan? 
Het idee is eenvoudig. Bewoners leggen samen een 
bedrag in waarmee op grote daken een zonne-in-
stallatie gerealiseerd wordt. Energiek Megchelen 
kan hiervoor gebruik maken van de daken van Nico 
Wissing en de familie Krebber-Bramel in Megchelen. 
Op deze daken kunnen ongeveer 305 zonnepanelen 
geplaatst worden. De deelnemers worden lid van de 
coöperatie en nemen samen beslissingen over het 
project en over de activiteiten van de coöperatie. Op 
die manier dragen ze samen bij aan een duurzame en 
groene Achterhoek. 

Energiek Megchelen zet de komende periode de 
puntjes op de i wat betreft de afspraken met de dakei-
genaren, daarnaast gaat Liander aan de slag met het 
realiseren van de stroomaansluitingen. De realisatie 
van het project staat nog steeds gepland voor het 2e 
kwartaal van 2022. 

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact  
op met Cor Zachariasse, de secretaris van  
Energiek Megchelen. Dit kan via e-mail:  
info@energiekmegchelen.nl of telefoon: (06) 5394 6919. 
Meer informatie over dit project is te vinden op
www.energiekmegchelen.nl 

Agem Energieloket
De feestdagen zijn voorbij, maar de winter helaas 
nog niet. De koudste maanden van het jaar moeten 
nog komen. Flink stoken dus om je huis warm te 
krijgen. Wilt u graag tips om energie te besparen? 
Of misschien wel hulp bij het isoleren van uw huis? 

Neem dan contact op met het Agem Energieloket. 
De medewerkers weten alles over energiebesparing 
in huis, middelen om dit te kunnen financieren, en 
helpen u daar graag mee. Denk bijvoorbeeld aan 
de Toekomstbestendig Wonen lening die u kunt 

gebruiken voor duurzaamheidsmaatregelen in uw 
woning. Bel of mail ze vooral voor meer informatie: 
energieloket@agem.nl of (0314) 820 360. 

http://www.zetmop60.nl
http://www.agem.nl
mailto:k.schepers%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:k.schepers%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:info%40energiekmegchelen.nl?subject=
http://www.energiekmegchelen.nl
mailto:energieloket%40agem.nl?subject=
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Steunmaatregelen voor verenigingen en 
stichtingen verlengd 
In 2020 heeft de gemeente Oude IJsselstreek steunmaatregelen voor verenigingen en stichtingen in 
het leven geroepen. Dit zijn steunmaatregelen voor verenigingen en stichtingen die het door corona 
financieel moeilijk hebben. In verband met de aanhoudende coronacrisis is deze regeling verlengd 
tot 1 juli 2022. 

Financiële steun
Verenigingen en stichtingen komen door de coron-
acrisis voor grote uitdagingen te staan. Door de 
maatregelen vanuit de Rijksoverheid moeten zij hun 
activiteiten regelmatig aanpassen of stop zetten. Dit 
kan financiële gevolgen hebben. Door verminderde 
inkomsten en doorlopende kosten kunnen ze bedreigd 
worden in hun voortbestaan. De gemeente biedt deze 
organisaties waar nodig financiële ondersteuning. 

Inzet verenigingscoach
De verlenging van de steunmaatregelen is onderdeel 
van het Uitvoeringsplan Covid-19. In dit plan staan 
maatregelen om de coronacrisis als gemeente zo 
goed mogelijk door te komen. Voor verenigingen en 

stichtingen is dat niet alleen financiële ondersteuning. 
Met de inzet van een verenigingscoach willen we 
verenigingen helpen om ook in de toekomst levensvat-
baar te blijven. Deze verenigingscoach denkt bijvoor-
beeld mee met verenigingen over het aantrekken 
en behouden van leden en vrijwilligers. Voor de 
buurthuizen wordt er een ondersteuningsprogramma 
opgezet. Hierbij zijn vitaliteit en toekomstbestendig-
heid de belangrijkste aandachtspunten. 

Meer informatie op de website
Meer informatie over de steunmaatregelen vindt u 
op www.oude-ijsselstreek.nl/informatie-verenigin-
gen-en-sport. Hier kunnen verenigingen en stichtingen 
ook een aanvraag doen. 

Regionalisering leerplicht Achterhoek
In de regio Achterhoek werken de gemeenten op 
steeds meer terreinen intensief samen. Sinds 1 
januari 2022 is uw gemeente op gebied van leerplicht 
ook intensiever gaan samenwerken. Waar u in het 
verleden bij schoolverzuim een brief ontving van 

uw gemeente, zal dit nu niet meer het geval zijn. U 
ontvangt vanaf heden een brief vanuit de naam van 
LerenWerkt. LerenWerkt is het team dat zich regionaal 
bezighoudt met leerplicht en voortijdig schoolver-
laten. Voor vragen over leerplicht en verzuim kunt u 

contact opnemen met uw 
gemeente. 
Voor meer informatie over 
LerenWerkt kunt u terecht 
op www.lerenwerkt.nu. 

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.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
BREEDENBROEK
- Brokkenstraat 3, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 14-01-2022, procedure 1

ETTEN
- Hommekensweg 2, melding Activiteitenbesluit: 

wijzigen functie achterhuis van berging naar inwoon-
situatie, acceptatiebrief verzonden 19-01-2022, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 27-01-2022)

GENDRINGEN
- Grotestraat 60A, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: zonnepanelen op 
monument, aanvraag ontvangen 17-01-2022, 
procedure 1

- Kerkplein 3, plaatsen zuil, vergunning verzonden 
18-01-2022, procedure 3A

- Munsterweg 4, bouw schuurwoning met berging, 
vergunning verzonden 20-01-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Zelhemseweg 44, verplaatsen elzensingel, aanvraag 

ontvangen 18-01-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Oude Dinxperloseweg 82, melding Activiteitenbesluit: 

wijzigen huisvestingsysteem bij varkens,  

acceptatiebrief verzonden 14-01-2022, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 27-01-2022)

- Rabelingstraat 9, tijdelijk gebruik boerderij als groeps-
accommodatie, ontwerpvergunning ter inzage vanaf 
27-01-2022, procedure 2B

SINDEREN
- Kroezendijk 5, melding Activiteitenbesluit: starten van 

activiteiten, acceptatiebrief verzonden 19-01-2022, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 27-01-2022)

TERBORG
- Doetinchemseweg 21, plaatsen pakketautomaat/

locker, aanvraag ontvangen 14-01-2022, procedure 1
- Hoofdstraat 58A, exploiteren Take Away met terras, 

vergunning verzonden 19-01-2022, procedure 3A

ULFT
- Frank Daamenstraat 2A, handelen in strijd met 

regels R.O.: realiseren bedrijfswoning in bestaande 
praktijkruimte, aanvraag ontvangen 14-01-2022, 
procedure 1

- Kerkstraat 30, melding Activiteitenbesluit: uitbreiden 
verkoopruimte, nevenruimte en magazijn en 
verplaatsen laad- en losplaats (milieu), acceptatiebrief 
verzonden 14-01-2022, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 27-01-2022)

- Kerkstraat, verbouw winkelcentrum De Issel, 
vergunning verzonden 20-01-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Aaltenseweg 56, uitbreiden assemblagewerkzaam-

heden, aanvraag ontvangen 18-01-2022, procedure 1

VOORST
- Stakenborgweg 1A, verlengen beslistermijn met 6 

weken, verzonden 19-01-2022, procedure 3A   

WESTENDORP
- Halseweg 2 (parkeerterrein bij Kulturhus De 

Vos), standplaatsvergunning voor verkoop van 
aardappelen, groente en fruit, iedere dinsdag in 2022, 
vergunning verzonden 17-01-2022, procedure 3A

- Veldkamperstraat t.h.v. 37, kappen één zomereik, 
aanvraag ontvangen 13-01-2022, procedure 1

http://www.oude-ijsselstreek.nl/informatie-verenigingen-en-sport
http://www.oude-ijsselstreek.nl/informatie-verenigingen-en-sport
http://www.lerenwerkt.nu
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Ingenieur Sassenstraat 20, Ulft’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 26 
januari 2022 tot en met 8 maart 2022 ter inzage ligt: 
• het ontwerpbestemmingsplan ‘Ingenieur 

Sassenstraat 20, Ulft’ met identificatienummer 
NL.IMRO.1509.BP000176-ON01;

• het m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Ingenieur 
Sassenstraat 20, Ulft’.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied is gelegen aan de Ingenieur 
Sassenstraat in Ulft en grenst aan de achterzijde aan 
de Gietijzerlaan. Het plan maakt de herontwikkeling 
van de voormalige supermarkt, slijterij en bedrijfs-
woning mogelijk en voorziet daarmee in de realisatie 
van veertien woningen, waarvan tien starterswo-
ningen en vier woningen in de vrije sector.

Inzage
De stukken liggen van woensdag 26 januari 2022 
tot en met dinsdag 8 maart 2022 voor iedereen ter 
inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis 
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 

bij Balievergunning¬en. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292  
of een e-mail sturen naar balievergunningen@
oude-ijsselstreek.nl. Het ontwerp¬bestemmings-
plan is in elektronische vorm te raadplegen en te 
verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.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 elektro-
nische vorm is hierbij juridisch bindend. De overige 
stukken zijn op papier te bekijken.

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), telefoon-
nummer (0315) 292 292. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in verband met het ontwerpbestemmingsplan 
“Ingenieur Sassenstraat 20, Ulft” ten behoeve van de 
realisatie van veertien woningen een aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling laten uitvoeren. Uit de 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt 
dat de milieueffecten van de voorgenomen ontwik-
keling beperkt zijn waardoor geen sprake is van een 
bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt voor 
eenieder gedurende bovengenoemde periode 
ter inzage in het gemeentehuis (Staringstraat 
25, Gendringen). Op grond van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit 
geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belang-
hebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele 
bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u 
inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerpbestem-
mingsplan. 

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.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl

