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Gemeente Oude IJsselstreek

Staringstraat 25 Gendringen

Postbus 42, 7080 AA Gendringen

Tel. (0315) 292 292

Website: oude-ijsselstreek.nl

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl

WhatsApp: (06) 12 92 71 02

Telefonisch bereikbaar:

Bijzondere Bijstand,

Wmo en Schulden

Ma t/m vr. 08.30 – 12.30 uur.

Overig

Ma. t/m do. 08.30 – 17.00 uur.

Vr. 08.30 – 12.30 uur.

Jeugd

Buurtzorg Jong: (06) 30 73 88 34

Ma t/m vr. 09.00 – 17.00 uur

oude-ijsselstreek@bzjong.nl

Welkom op afspraak:

Wij werken op afspraak

Zo bent u snel aan de beurt en

kunnen wij u beter voorbereid 

helpen. U kunt via de website of 

telefonisch een afspraak maken. 

Het ophalen van uw paspoort,

identiteitskaart, rijbewijs en

gehandicaptenparkeerkaart kan

ma van 8.30 tot 20.00 uur en

di t/m do 8.30 tot 17.00 uur

en vr. van 8.30 – 12.30 uur.

U hoeft geen afspraak te maken.

Maandagavond alleen voor

bepaalde Burgerzakenproducten

van 17.30 – 20.00 uur geopend.

Meldingenpunt

Zwerfvuil, niet geleegde 

containers, een losse stoeptegel, 

rioolklachten of ongediertelast: 

meld ze bij degemeente via het 

meldingenpunt op  

www.oude-ijsselstreek.nl of

via (0315) 292 292.

Melding calamiteiten

buiten kantoortijd

Uitsluitend bij SPOED op gebied

van wegen, riolering, gladheid en

storm: (06) 10 93 28 92.

Bekijk de animatievideo
met de nieuwjaarsgroet op

www.oude-ijsselstreek.nl
of scan de qr code.

Het gemeentebestuur 
en medewerkers 
wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 
2022!
Kerstbomen-inzameling 2022
In week 2, dat is de week van 10 t/m 14 januari, worden kerstbomen opgehaald. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de kerstbomeninzameling 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 buitengebied.

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

• Omdat de kerstbomen worden gecom-

posteerd moeten ze van alle versieringen, 
kunststoffen, metalen  en dergelijke zijn 
ontdaan. 

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

Zitting 
Rayonarchitect 
Op dinsdag 11-01-2022 worden de 
vooraf aangeleverde bouwplannen 
door de Rayonarchitect (namens de 
Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal 
beoordeeld.
Het overzicht van de te behandelen 
bouwplannen kunt u vanaf  
donderdag 06-01-2022 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.officielebekendmakingen.nl 
opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail 
ontvangen met de bekendmakingen 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-mail-
service. 
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Tegemoetkoming voor gestegen 
kosten energie

In de laatste maanden van 2021 zijn de kosten van gas en stroom enorm 
gestegen. Het kabinet heeft besloten dat er voor iedereen in Nederland 
een verlaging van de energiebelasting komt. Deze maatregel verzacht de 
gevolgen van de hogere energierekening. Voor inwoners met een laag 
inkomen heeft de regering een extra regeling aangekondigd.  

Extra regeling voor inwoners met een 
laag inkomen
Bovenop de verlaging van de energie-
belasting, is er voor inwoners met een 
laag inkomen een tegemoetkoming 
van ongeveer € 200 per huishouden. 
De gemeente gaat deze extra regeling 
uitvoeren. Hoe de regeling er precies uit 
gaat zien, weet de gemeente ook nog 
niet. Voor de regeling moet eerst de wet 
(Participatiewet) aangepast worden.

Wat is al wel bekend?
- Inwoners met een maandelijkse 

bijstandsuitkering hoeven zelf geen 
aanvraag in te dienen. Van andere 
inwoners met een laag inkomen 
is straks waarschijnlijk wel een 
aanvraag/melding nodig.  U kunt zich 
nu nog niet aanmelden. Te zijner tijd 
laten wij weten hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden.

- Er wordt alleen gekeken naar de 
hoogte van het inkomen, niet naar 
vermogen.

- Schuldeisers mogen geen beslag 
leggen op de tegemoetkoming.

Hoe gaat het verder?
Het kabinet probeert om voor 1 april 
2022 de wet te wijzigen. Na de wets-
wijziging, start de gemeente met de 
uitvoering.
Zodra er meer bekend is, zal dat via 
landelijke en regionale kranten bekend 
worden gemaakt. De gemeente 
informeert u hier ook over via het 
gemeentenieuws in de Gelderse Post 
en de website. 

Heeft u nu financiële problemen 
vanwege de energierekening?
Het kan gebeuren dat u nu al in 
financiële problemen raakt door de 
gestegen energieprijzen. En mogelijk 
is de tegemoetkoming straks niet 
voldoende om u uit de financiële 
problemen te houden.
Neem in zo’n geval contact op met de 
gemeente (via 0315 – 292 292)  en/
of STOER (via 0315 – 553 553). Dan 
kijken we samen met u of we een 
oplossing kunnen vinden voor uw 
problemen.

De werkgroep Onbeperkt Meedoen zet zich in voor een vriendencafé in de gemeente 

Een Vriendencafé in Oude 
IJsselstreek?
Mijn naam is Christian Wentink, ben 
25 jaar en woon in Gendringen.
Op dit moment werk ik 4 ochtenden 
per week bij Verholt in Ulft en 1 
ochtend bij Loonbedrijf van Hal in 
Voorst als administratief medewerker.
Eerder was ik gewend om in mijn 
vrije tijd naar het Vriendencafé in 
Doetinchem, in de Stadskamer te 
gaan.
Hier kwamen mensen van 18 tot 
circa 80 jaar om gezellig bij elkaar 
te zijn en samen wat activiteiten te 
doen. Bijvoorbeeld spelletjes zoals 
Rummikub, mens-erger-je-niet, kaart-
spelletjes enz. Ook waren er af en 
toe andere activiteiten zoals samen 
koken.

Jammer genoeg is het Vriendencafé 
in Doetinchem gestopt.
Dat is voor mij echt een gemis, omdat 
ik hier andere mensen tegenkwam, 
ieder met hun eigen dingen waar zij 
tegenaan lopen. Kun je af en toe over 
oplossingen van problemen praten 
en daarnaast een leuke middag 
of avond hebben. Dit draaide best 
goed, doordat niemand een oordeel 
over een ander had en iedereen was 
welkom. Ook als je geen beperking 
hebt, maar je eenzaam voelt, ben je 
welkom! 

In Ulft of Gendringen is zoiets (nog) 
niet.
Via mijn buurvrouw ben ik in contact 
gekomen met Janine Kock. Zij heeft 
mij geïntroduceerd in de werkgroep 
Onbeperkt meedoen, waar ik nu sinds 
een halfjaar aan meedoe.
Samen met een aantal leden van de 
werkgroep en een paar mensen van 
de gemeente ben ik nu bezig om een 
vriendencafé in Ulft of Gendringen op 
te zetten.
In de Oevelgunne hebben wij een 
gesprek gehad met de activitei-
tenbegeleider. Hopelijk kunnen we 
snel onze activiteiten oppakken om 
een vriendencafé te realiseren. Dan 
kan iedereen in Oude IJsselstreek 
die behoefte heeft aan een praatje, 
een spelletje samen of gewoon aan 
een beetje gezelschap hiervoor ook 
dichtbij huis terecht. Want iedereen is 
welkom in het vriendencafé!

Als er mensen zijn die een locatie 
weten waar zoiets voor langere tijd 
mogelijk is, dan zouden we graag met 
hen in contact willen komen.
Stuur dan een mail naar  
christian_wentink@live.nl

Christian Wentink,
werkgroep Onbeperkt Meedoen

Raadsbijeenkomsten januari 2022
In verband met de coronacrisis 
vergadert de raad digitaal. U kunt 
de vergadering zoals onderstaand 
omschreven volgen via de livestream.

GEANNULEERD Raadscommissie AFE 
10 januari, 20:00 uur

Raadscommissie FL 12 januari 2022, 
20:00 uur
- Delegatiebesluit Omgevingsplan

- Adviesrecht voor buitenplanse omge-
vingsactiviteiten

- Fietspad Ulft – Silvolde
- Het tekort aan en de uitbreiding van 

industrieterreinen
- Particulier initiatief op het gebied van 

waterstof

Raadscommissie MO 13 januari 2022, 
20:00 uur
- Herijking verordening Sociaal Domein 

thema 4 Handhaving en Naleving 
- Vaststelling verordening Sociaal 

Domein Oude IJsselstreek 2022.

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.vergade-
ringen’.

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
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Brederostraat 5, bouwen: aantrekken 

deel garage bij woning, aanvraag 
ontvangen 27-12-2021, procedure 1

SINDEREN
- Flipsestraat 1, realisatie zonvarkens-

stal met proefstalstatus, acceptatie 
verzonden 23-12-2021, procedure 1

ULFT
- J.F. Kennedyplein 2B, gevelwijziging 

en interne verbouwing, vergunning 
verzonden 28-12-2021, procedure 3A

- Piet Molpad 3, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 23-12-2021, 
procedure 1

- Zandberg 12, saneren dakbeschot 
en realisatie dakkapel, acceptatie 
verzonden 23-12-2021, procedure 1

- Veldstraat 120A, plaatsen carport, 
vergunning van rechtswege verleend, 
vergunning verzonden 28-12-2021, 
procedure 3A

- Vormerij 3, handelen in strijd met 
regels RO en bouwen: plaatsen 
veranda, aanvraag ontvangen 
23-12-2021, procedure 1

- Vormerij 29, handelen in strijd met 
regels RO en bouwen: plaatsen 

veranda, aanvraag ontvangen 
23-12-2021, procedure 1

- Vormerij 31, handelen in strijd met 
regels RO en bouwen: plaatsen 
veranda, aanvraag ontvangen 
23-12-2021, procedure 1

- Vormerij 32, handelen in strijd met 
regels RO en bouwen: plaatsen 
veranda, aanvraag ontvangen 
23-12-2021, procedure 1

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen 
en kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: (0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam en 
adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar maakt, de 
motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: naam en adres, 
de dagtekening, tegen welk besluit u beroep aantekent, de 
motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet 
in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen.
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.


