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Wethouder Janine Kock gaf het 
eerste exemplaar van de onder-

nemerskit aan Geralda Rubens en 
André Oldenburg van ’t Pannekoek-

huis in Westendorp. “Met deze kit 
kunnen we samen Oude IJsselstreek 

in de spotlights zetten als aantrek-
kelijke toeristisch-recreatieve 

gemeente.” 

Ondernemerskit voor vrijetijdssector
Vorige week woensdag overhandigde Janine Kock, wethouder recreatie en 
toerisme, het eerste exemplaar van de ondernemerskit ‘Samen staan we 
IJZERsterk’ aan Geralda Rubens en André Oldenburg van ‘t Pannekoekhuis in 
Westendorp. 

Deze ondernemerskit is de eerste van in 
totaal 120 exemplaren die eveneens vorige 
week zijn verstuurd naar ondernemers 
die werken in de vrijetijdssector. Dit zijn 
eigenaren en bedrijfsleiders van hotels, 
campings, B&B’s (verblijfsrecreatie), maar 
ook eigenaren, uitbaters en vrijwilligers 
van musea, restaurants, theetuinen en 
van andere vormen van vrijetijdsbesteding 
(dagrecreatie).

Het pakket bevat onder meer de 
#top12OudeIJsselstreek, de toeristische 
plattegrond en verschillende folders met 
fiets-, en wandelroutes. Daarnaast bevat het 

veel informatie voor ondernemers die ze op 
hun eigen website en social media kunnen 
gebruiken. 

Startklaar voor het nieuwe toeristische 
seizoen
Wethouder Kock: “Er liggen pittige jaren 
achter ons. En ook de komende tijd zal het 
niet altijd even makkelijk zijn. Binnen onze 
gemeente is veel gebeurd op toeristisch 
en recreatief gebied. Zeker in positieve zin! 
Er is gebouwd aan een nieuwe structuur 
met de komst van STROIJ (St. Toerisme 
en Recreatie Oude IJsselstreek), de VVV 
Oude IJsselstreek die daaronder valt en het 

prachtige Inspiratiepunt op het DRU Indus-
triepark. En nu is er dus de ‘Samen staan 
we IJZERsterk ondernemerskit’. Hiermee 
kunnen we samen Oude IJsselstreek in de 
spotlights zetten als aantrekkelijke toeris-
tisch-recreatieve gemeente. Maar ook om 
ondernemers over en weer een podium 
te geven. Dit alles ter voorbereiding van 
hopelijk een mooi, nieuw toeristisch seizoen. 
Op naar een prachtig jaar voor de vrijetijds-
sector!”

Ook een ondernemerskit ontvangen?
Ontvangt u ook gasten op uw locatie, 
heeft u een winkel in Oude IJsselstreek of 
ontvangt u veel bezoekers en heeft u de 
ondernemerskit niet ontvangen maar wel 
interesse? Laat het weten door een e-mail 
te sturen aan:
h.oldenhave@oude-ijsselstreek.nl.

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.

Burgemeester feliciteert 105-jarige Johanna Koops
Afgelopen zaterdag ging burgemeester Otwin van Dijk op bezoek bij de 
105-jarige Johanna Koops in Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft om haar 
te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Mevrouw Koops is de oudste 
inwoonster van onze gemeente. 

Dat ze deze prachtige leeftijd mocht 
bereiken, vindt Johanna absoluut niet 
vanzelfsprekend. “Het is gewoon een 

kwestie van geluk hebben”, zegt ze. “En 
levensmoe ben ik nog lang niet!” 
Johanna moest na het vroegtijdig overlijden 

van haar ouders, al op jonge leeftijd de 
zorg voor haar broers en zus overnemen. 
Studeren zat er daarom niet in. Een grote 
teleurstelling voor haar. Ze ging daarom 
‘in betrekking’, werkte bij de DRU en bij 
Berghaus en was vrijwilligster bij de 
bibliotheek. Ze houdt overigens nog steeds 
van lezen: dagelijks twee kranten en boeken 
van de bieb.
Vijftien jaar geleden verhuisde Johanna 
naar de Debbeshoek, waar ze geniet van de 
goede zorg. Dit betekent overigens niet dat 
ze zich alles maar laat aanleunen. Wat ze 
zelf kan, doet ze zelf. Dit was en blijft haar 
levensmotto. 

Burgemeester Van Dijk: “Johanna is een 
krachtige, sociale en wijze vrouw, en nog 
steeds zeer scherp van geest. We hadden 
een gezellig gesprek en de jarige praatte 
honderduit. Haar mooiste uitspraak vond ik: 
‘Leer je medemens kennen.’” 
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Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Zonnige Bedrijven Achterhoek 2022

Net als in 2019, 2020 en 2021 biedt het project 
Zonnige Bedrijven Achterhoek van de Agem weer 
mogelijkheden voor ondernemers. Het project 
loopt met steun van de gemeente en is erop gericht 
om ondernemers te helpen met het plaatsen van 
zonnepanelen op hun daken. Ondernemers kunnen 
hiervoor gratis advies krijgen van deskundige 
bureaus als DOORadvies. Met het advies wordt een 
businesscase opgesteld waardoor duidelijk wordt 
of het plaatsen van zonnepanelen financieel en 
constructief mogelijk is. Vervolgens kan SDE-subsidie 
(Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) 
aangevraagd worden bij de Rijksoverheid waardoor de 
meerprijs door de overheid gesubsidieerd wordt.

Wethouder Janine Kock: “We zien dat duurzaamheid 
steeds belangrijker wordt. De regels worden steeds 
strenger, maatschappelijk verantwoord ondernemen 
wordt steeds belangrijker en het is financieel 
interessant voor ondernemers. Daarom steunen LTO 
en de industriële kringen IBOIJ en VIV dit project ook. Er 
zijn gratis adviezen beschikbaar voor ondernemers.” 

Duizend zonnepanelen op dak Waterkracht
Het Varsseveldse bedrijf Waterkracht is specialist 
op het gebied van reinigingstechniek. Ze bieden een 
compleet assortiment voor reinigingsproducten, 
pompen, beregeningsproducten, tankwaskoppen 
en rioolinspectieproducten. Deze producten worden 

ontworpen, geproduceerd en geleverd door het bedrijf 
dat is voortgekomen uit het, eveneens Varsseveldse 
bedrijf Kramp. Opgericht in 1972, viert het bedrijf dit jaar 
haar 50ste verjaardag. Op dit moment zijn er meer dan 
50 mensen in dienst. Een behoorlijk deel hiervan komt 
binnen als student via de innovatiehub die Waterkracht 
samen met Contour en Van Raam opgericht heeft. 
Een Innovatiehub is een soort interne stage-afdeling 
waarin actief aan innovatie- en vernieuwingsprojecten 
wordt gewerkt onder een Stagecoach. De Stagecoach 
zorgt voor continuïteit in opdrachten en studenten en 
begeleidt de studenten procesmatig.

Luke Gilbers, supply-chain manager Waterkracht, 
legt uit waarom duurzame energie belangrijk is voor 
Waterkracht: “We zijn in Europa een toonaangevend 
bedrijf als het gaat om reinigingstechnieken. We zien 
dat niet alleen technologie als kunstmatige intelligentie 
steeds belangrijker wordt, maar ook duurzaamheid. 
Neem bijvoorbeeld onze onkruidbestrijdingsmachine, 
de WeedMaster, deze bestrijdt onkruid op een 
biologische manier met kokend heet water in plaats 
van bestrijdingsmiddelen. De markt vraagt steeds meer 
om dit soort oplossingen. Het verduurzamen van ons 
bedrijf hangt hier nauw mee samen. Zeker met de 
gestegen energieprijzen is het plaatsen van bijna 1.000 
zonnepanelen op ons dak dan ook een logische stap.” 

Meer info: www.agem.nl/zonnigebedrijven

Luke Gilbers, supply-chain manager Waterkracht, legt aan wethouder Janine Kock uit hoe hun onkruidbestrijdingsmachine, de WeedMaster, 
werkt. Deze machine bestrijdt onkruid op een biologische manier, met kokend water in plaats van met bestrijdingsmiddelen.

Wilt u een 
warmtefoto-
actie in Silvolde 
organiseren? 
Dat Kan!
Warmte wil je zo lang mogelijk in je woning 
vasthouden, maar vaak gaat een groot deel 
verloren door slechte isolatie, naden en kieren. 
Via warmtefoto’s kunt u zien waar een huis 
warmte verliest en waar het zinvol is om 
maatregelen te nemen en zo te besparen. Agem 
Energieloket biedt, namens de gemeente, gratis 
de mogelijkheid aan particuliere huiseigenaren 
in Silvolde om een gezamenlijke warmtefoto-
actie op te zetten. Silvolde en Varsseveld zijn de 
eerste plaatsen waar de gemeente, samen met de 
inwoners, aan de slag gaat met het aardgasvrij-
klaar maken van woningen. De gehele actie wordt 
volgens RIVM-richtlijnen georganiseerd.

Silvoldenaren voor elkaar
We zijn op zoek naar Silvoldenaren die samen met 
ons een warmtefoto-actie willen organiseren. Wij 
bieden een training (2 uur, digitaal) aan waarin het 
bewonersteam zelf leert een warmtefotocamera 
te bedienen en hoe warmtefoto’s af te lezen zijn. 
Vervolgens gaat het team samen de foto’s maken. 
Dit zal begin maart zijn. Na de actie is er een 
terugkoppeling. Zodat woningeigenaren precies 
weten waar bij hen thuis de warmte het huis 
verlaat. En waar je het beste het huis kunt isoleren.

Doet u mee?
Hebt u interesse om samen met buurtbewoners 
aan de slag te gaan? Verzamel dan een aantal 
buurtbewoners en neem contact op met Maroeska 
Boots van Agem Energieloket via (06) 4841 6950  of 
via maroeska.boots@agem.nl.

http://www.agem.nl/zonnigebedrijven
mailto:maroeska.boots%40agem.nl?subject=


Het Burgerinitiatief Energie in 
Oude IJsselstreek (BEOIJ)
Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar aan onze 
keukentafel wordt steeds vaker gesproken over de 
gevolgen van klimaatverandering. Mijn kinderen 
vragen zich zelfs af of ze straks nog wel kinderen 
willen… dat wil je als ouders toch echt niet horen. 

En dan volgt er een ingewikkelde discussie over hoe 
we CO2 uitstoot moeten reduceren. Dan gaat het 
over Tatasteel, Shell, China, afval van niet recyclebare 
zonnepanelen, wel of geen kerncentrales en ga zo 
maar door. Dus uiteindelijk zeggen we dan tegen de 
kinderen; het is een ingewikkeld onderwerp en wij 
kunnen er niets aan doen.

En dat is natuurlijk ook gek, want wij zijn de 
veroorzakers. Bedrijven produceren voor onze 
behoefte en wij verbruiken thuis allemaal veel gas en 
elektriciteit. Wijzen naar anderen is zoiets als zelf afval 
in de berm gooien en dan klagen dat iedereen dat 
doet. 

De gemeente Oude IJsselstreek is voortvarend aan 
de slag gegaan met het energieneutraal maken 
van de gemeente. Commerciële partijen werden 
opgeroepen om zonneparken aan te bieden. Deze 

partijen zijn geïnteresseerd, door lucratieve subsidies, 
in het aanleggen van zonneparken in weilanden. Ze 
zijn ook verantwoordelijk voor de communicatie naar 
de omwonenden, en dat ging meestal met weinig 
empathie. Er kwam veel weerstand.

Toch begrijpt iedereen dat de energietransitie 
noodzakelijk is. In plaats van doorgaan met 
weerstand zijn we een dialoog aangegaan met 
elkaar. Uit die dialoog is het Burgerinitiatief 
ontstaan; een samenwerking tussen (nu) 22 lokale 
verenigingen, belangenclubs en de gemeente. We 
hebben één gezamenlijk doel: energieneutraliteit in 
2030.

En we hebben een plan: de 4B’s: Begrijpen, 
Betrekken, Bedenken en Balanceren. In 2022 gaan 
we volop aan de slag met het begrijpen; wat houdt 
energieneutraliteit in? Dat willen we samen met u 
allemaal doen. Door iedereen te betrekken maken we 
gebruik van het volle potentieel aan denkvermogen 
in onze gemeente. We kunnen dan samen 
bedenken hoe we energie kunnen besparen, of we 
zonnepanelen verticaal kunnen plaatsen, op welke 
plekken we andere bronnen installeren, enzovoort. 

We zijn nu aan het nadenken over een mooi energie-
evenement. Deze gaat het Burgerinitiatief samen met 
de gemeente organiseren voor alle bewoners. 

Ik wil mijn kinderen in ieder geval niet vertellen dat ik 
heb zitten toekijken en dat we niets hebben gedaan. 
Wij kunnen het goede voorbeeld geven en andere 
gemeenten inspireren hetzelfde te doen! 2022 wordt 
het jaar waarin we volop aan de slag gaan. Als u 
ook iets wil doen; geef u dan op als vrijwilliger of 
enthousiasteling bij Info@burgerinitiatief-eoij.nl en doe 
mee! 

Namens het Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek,

Rob Schuurman 

Energie besparen in Varsseveld en Silvolde: helpt u 
ook mee?
Huurders en inwoners met een eigen woning met een 
WOZ waarde tot en met € 200.000 hebben een brief 
ontvangen waarmee ze een energiebespaarbox konden 
bestellen. Dit is mogelijk gemaakt door de zogeheten 
landelijke RREW-actie (Regeling Reductie Energiege-
bruik Woningen). Vanuit het Ministerie van Binnen-
landse Zaken is geld beschikbaar gesteld om deze 
specifieke doelgroep te ondersteunen met energiebe-
sparing. In 2019 was er ook al de RRE-actie (Regeling 
Reductie Energiegebruik). Die actie was specifiek 
gericht op alle huiseigenaren. Op die manier proberen 
we, met zoveel mogelijk middelen, alle huishoudens in 
onze gemeente zo goed mogelijk van dienst te zijn. De 
afgelopen tijd zijn er enorm veel boxen online besteld. 
Dat is mooi, want zo wordt er ook veel energie 
bespaard. Omdat niet iedereen even handig is 
om online een box te bestellen of niet mobiel 
genoeg is om deze op te halen, bieden wij 
als gemeente extra ondersteuning.  

In Varsseveld en Silvolde gaat de 
gemeente samen met de inwoners 
aan de slag met het aardgasvrij-klaar 
maken van woningen. Concreet 
betekent dit vooral dat we inwoners 
informeren over duurzaamheidsmaat-
regelen en in deze kernen aan de slag 
gaan met het isoleren van huizen. Daarom 
zetten we graag samen met Varssevelders 
en Silvoldenaren een aanvullende energie-
box-actie op om inwoners die het nodig hebben 
te ondersteunen, en om energiebesparing onder de 
aandacht te brengen. 

Helpt u een handje mee?
Met de inzet van vrijwilligers willen we met een aantal 
boxen langs de deuren, de straat op! Om de box aan 
mensen aan te bieden en ook de mogelijkheid om 
samen de producten meteen (of op een ander moment) 
aan te brengen. Van planning en coördinatie tot het 
aanbrengen van tochtstrips; voor iedereen is er wel 
een geschikte taak te vinden. Op die manier kunnen we 
elkaar in Varsseveld en Silvolde op een mooie manier 
een handje helpen!

Aanmelden
Wilt u meehelpen met deze actie, één avond of middag 
of twee of misschien wel meer? Meld u dan aan bij  
t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl. Wilt u graag eerst meer 
informatie? Neem dan ook zeker contact op T (0315) 
292 292. Deze actie gaat begin maart van start. Meld u 
aan en doe mee!

mailto:Info%40burgerinitiatief-eoij.nl?subject=
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Scootmobielen en brandveiligheid
Steeds meer inwoners blijven thuis wonen bij het ouder worden. 
Daarmee neemt ook de behoefte voor hulp bij het verplaatsen toe. Een 
scootmobiel is daar een mooie oplossing voor. Het gebruik en de stalling 
van een scootmobiel heeft gevolgen voor de brandveiligheid in en om uw 
huis. U kunt er met eenvoudige maatregelen zelf voor zorgen dat u uw 
scootmobiel zo veilig mogelijk kunt stallen.

Door het stallen en opladen van 
scootmobielen in woongebouwen 
ontstaat er meer kans op brand. De 
elektronica in een scootmobiel kan 
een ontstekingsbron zijn. Omdat een 
scootmobiel uit een stalen frame met 
veel (schuim)rubber, kunststof en 
elektronica bestaat, kan een brand ook 
snel groter worden. 

Zo veilig mogelijk stallen
In eigen woning 
Het stallen van een scootmobiel in 
uw eigen woning is toegestaan. Dit 
kan echter wel gevaarlijk zijn. In de 
meeste gevallen zal de scootmobiel 
in de vluchtroute staan en daarmee 
de doorgang voor een groot deel 
blokkeren. Het is daarom aan te 
bevelen een scootmobiel alleen in 
de woning te stallen als dat in een 
aparte ruimte binnen de woning kan. 
Voorzie deze ruimte dan ook van een 
goed werkende rookmelder, zodat u 
tijdig gealarmeerd wordt als het toch 
misgaat.

In een woongebouw
In sommige woongebouwen is een 
aparte ruimte gemaakt voor de stalling 
van scootmobielen. Deze ruimte is dan 
zo gemaakt, dat een eventuele brand 
zich niet snel kan verspreiden buiten 
deze ruimte. Maak hier dan gebruik van 
voor het stallen van uw scootmobiel. Is 
zo’n ruimte niet aanwezig, vraag dan bij 
uw woningcorporatie of VvE na of dit 
gerealiseerd kan worden.

Op een open galerij
Sommige woongebouwen hebben 
een open galerij aan de buitenzijde 
van het gebouw. Op de galerij sta je 
als het ware in de buitenlucht. Als een 
woongebouw is voorzien van brede 
galerijen, dan is er mogelijk een plaats 
te vinden voor de stalling van een 
scootmobiel. Er moet dan altijd een 
breedte van minimaal 85 centimeter 
aan vrije ruimte overblijven. Dan kan er 

bijvoorbeeld nog een brancard van de 
ambulance of een rolstoel langs. Ook 
blijft het dan mogelijk om op de galerij 
via twee kanten te vluchten.

Tips voor stalling
Let bij de stalling van een scootmobiel 
op de volgende punten: 
• Plaats de scootmobiel niet in een 

vluchtroute. Dit geldt zowel in uw 
eigen huis als op de galerij of in 
een woongebouw. Blokkeert een 
scootmobiel de uitgang van uw 
woning of de uitgang van een 
woongebouw, dan kunt u zelf moeilijk 
vluchten, maar ook de brandweer kan 
moeilijk naar binnen om u te redden 
en de brand te blussen. 

• Let er bij de stalling van de 
scootmobiel op dat u niet de brand-
veiligheidsvoorzieningen, zoals een 
brandslanghaspel, handbrandmelder 
of zelfsluitende deuren blokkeert.

Meer weten? 
Lees de folder over scootmobielen op 
de website van de brandweer www.
brandweer.nl (zoekwoord: scootmobiel) 
of vraag naar de folder in het 
gemeentehuis. 

De elektronica in een scootmobiel kan een ontste-
kingsbron zijn. Omdat een scootmobiel uit een 
stalen frame met veel (schuim)rubber, kunststof 
en elektronica bestaat, kan een brand ook snel 
groter worden. Stal uw scootmobiel dus zo veilig 
mogelijk met tips van de brandweer.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 22-02-2022 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 17-02-2022 vinden op 
www.oude-ijsselstreek.nl.

Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

Cultuur smeedt  
de toekomst
Donderdag 17 februari is er in de 
Popzaal op het DRU Industriepark de 
Expertbijeenkomst Kunst en Cultuur. 
Die avond halen we ideeën op voor 
nieuw beleid voor Kunst en Cultuur in 
onze gemeente. Ideeën van raads- en 
commissieleden, maar vooral ook 
vanuit de kunst- en cultuursector zelf.
Kunst en Cultuur verrijken ons (leven). 
Ik noem drie redenen (al ben ik niet 
volledig), waarom dat naar mijn idee 
het geval is.

Kunst en Cultuur zijn mooi van 
zichzelf
Kunst verrast, verwondert en daagt 
uit. Het zet je aan tot denken en tot 
gesprekken over onszelf en over de 
samenleving. Doordat je in contact 
komt met kunst, treed je even buiten 
het gewone en alledaagse en maak je 
ruimte voor ontwikkeling. 
Cultuur is sociale verbinding. Overal 
waar mensen elkaar ontmoeten 
is cultuur. Die creëren we samen. 
Een gevoel van erbij horen en op 
elkaar kunnen rekenen. Van samen 
maken, het samen doen. Dat past 
ook goed bij onze gemeente. Waarin 
we omzien naar elkaar en dat een rijk 
verenigingsleven kent. 

Kunst en cultuur maken ons leven 
mooier
Het beleven van Kunst en Cultuur geeft 
ruimte in je hoofd. Je voelt je beter en 
gezonder als je daar tijd aan besteedt. 
Kunst draagt bij aan het versterken 

van onze sociale veerkracht: een beter 
sociaal milieu, betere omgangsvormen 
tussen mensen en beter begrip tussen 
culturen. Als de sociale veerkracht 
toeneemt, hoef je minder hulp en 
ondersteuning in te zetten. Kortom, de 
druk op de zorg neemt af en je hebt 
minder zorgkosten.

Kunst en Cultuur maken onze 
gemeente mooier
Kunst als onderdeel van Recreatie 
en Toerisme, zoals in de openbare 
ruimte, is een inspiratiebron voor 
bezoekers van buiten. Cultuur, zoals 
muziek, museum of theater, nodigt 
uit om een bezoek te brengen aan 
Oude IJsselstreek. Het maakt onze 
gemeente aantrekkelijker als een plek 
voor vrijetijdsbesteding. En dat is weer 
in het belang van ons als inwoners om 
voorzieningen in stand te houden.

Kunst en Cultuur verdienen 
daarom versterking. In aandacht, 
toegankelijkheid, samenhang 
en hoeveelheid. Het levert een 
bijdrage aan zoveel: Sociale binding, 
ontmoeting, talentontwikkeling, 
economie, innovatie en welbevinden. 
Kunst en Cultuur zijn er voor en door 
iedereen!

 Wethouder Kock

Buurtbusvereniging de Huntenbus 
zoekt vrijwillige chauffeurs (m/v)
Heb je een geldig rijbewijs en wil je wel 
vier uur per week op de buurtbus rijden? 
Wordt dan lid van de gezellige 

buurtbusvereniging de Huntenbus en 
meld je aan! Dit kan via contactpersoon 
H. te Ronde, tel. (06) 3003 1033.

http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Hulp gezocht 
voor de 
stembureaus!
Op 14, 15 en 16 maart zijn 
de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Op dit moment 
zijn bezig met het indelen van de 
bezetting op de stembureaus. We 
zoeken hierbij nog hulp. Wilt u 
helpen op het stembureau tijdens 
de verkiezingen? Schrijf u dan nu in!

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar tellers en 
mensen voor op de reservelijst als 
stembureaulid. De tellers worden ingezet 
op de woensdag overdag (tellen van de 
stemmen van maandag en dinsdag) 
of de woensdagavond. Als teller en 
als reserve-stembureaulid volgt u van 
tevoren een korte training. Als u op de 
reservelijst staat bent u in ieder geval 

beschikbaar. Helpen op het stembureau 
betekent een gezellige dag, samen met 
de andere leden van het stembureau. 
Ervaring is niet nodig. De ervaren 
stembureauleden zullen u begeleiden.

Opgeven?
Als u mee wilt helpen kunt u zich 
inschrijven via de link:  
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  2022
KOM OOK 16 MAART 

WERKEN BIJ HET STEMBUREAU

IK VIND HET 
BIJZONDER OM DE 

VERKIEZINGEN
VAN ZO DICHTBIJ 

MEE TE MAKEN

Inzameling snoei- en tuinafval 
(alleen op afroep)
In week 10 - dit is van maandag 7 
t/m vrijdag 11 maart - wordt er grof 
snoeiafval (takken van bomen en 
struiken uit uw tuin) opgehaald. Het 
grove snoeiafval wordt alleen op afroep 
ingezameld. Dit om te voorkomen dat 
er onnodig wordt rondgereden. 

Wat zijn de spelregels?
• Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij 

u wordt opgehaald meldt dan uw 
snoei- en tuinafval aan op www.
oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-
groen of telefonisch via het speciale 
servicenummer (0314) 377 408. 
Aanmelden kan vanaf maandag 
21 februari tot vrijdag 4 maart 
12.00 uur en is alleen mogelijk voor 
particulieren.

• U mag het volgende aanbieden: 
snoeisel, stammetjes en takken (niet 

dikker dan 15 cm en niet langer dan 
1,5 meter.

• Het snoei- en tuinafval moet tijdig 
(inzameling start om 07.00 uur) 
aan de openbare weg worden 
aangeboden op de dag dat u ook de 
GFT-container aanbiedt.

• Het snoei- en tuinafval moet 
handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) 
en gebundeld aan de openbare weg 
worden aangeboden. Wij vragen u om 
voor het bundelen touw te gebruiken 
dat geen metaal of kunststof bevat. 
Per huishouden mag maximaal 1m3 
worden aangeboden.

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

Zelftesten en mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente stelt gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar voor 
inwoners met een laag inkomen. Mondkapjes en zelftesten helpen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Voor wie?
De gratis testen en mondkapjes zijn 
voor inwoners van Oude IJsselstreek 
met een laag inkomen. Bijvoorbeeld 
inwoners die inkomensondersteuning 
ontvangen, AOW-ers met een beperkt 

aanvullend pensioen of inwoners met 
een minimum inkomen. 

Waar zijn de gratis testen en 
mondkapjes verkrijgbaar?
Verschillende instanties in Oude 

IJsselstreek verstrekken de gratis 
mondkapjes en zelftesten. Dat zijn 
Sociaal Werk, schuldhulpmaatjes, 
Buurtzorg Jong, STOER, de bibliotheken 
en de Huiskamer van Terborg.

De testen en mondkapjes zijn ook af 
te halen bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis in Gendringen. 
De Mini Manna Markt, de Voedselbank, 

het Rode Kruis en Het Leger des Heils 
(in Doetinchem) verstrekten al gratis 
zelftesten.

Apotheken leveren gratis zelftesten 
voor inwoners met een beperking. 

Scholen (vanaf groep 6 basisschool) 
krijgen van het Rijk gratis testen voor 
hun leerlingen. 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
- Dorpsstraat 21, vervangen deuren door pui, aanvraag 

ontvangen 03-02-2022, procedure 1

HEELWEG
- Vossenbult, realiseren landgoed ‘de Wolboom’, 

verdagen van het besluit met 6 weken, verzonden 
08-02-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Lichtenbergseweg 24A, vergroten dakkapel, aanvraag 

ontvangen 04-02-2022, procedure 1

ULFT
- De Hogenkamp 39, uitbreiden werkplaats, aanvraag 

ontvangen 04-02-2022, procedure 1
- Frank Daamenstraat 2A, diverse sloopwerkzaamheden, 

acceptatie verzonden 09-02-2022, procedure 1
- Hutteweg 32, handelen in strijd met regels RO: 

tijdelijk plaatsen verhuurbox, vergunning verzonden 
11-02-2022, procedure 3A

- Melkvonder 1, handelen in strijd met regels RO: starten 
kapsalon aan huis, aanvraag ontvangen 09-02-2022, 
procedure 1

- Puttershof 12, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 09-02-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Hoofdstraat 64, starten honden-trimsalon, vergunning 

verzonden 07-02-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Aaltenseweg 37, bouw serre, aanvraag ontvangen 

07-02-2022, procedure 1
- Koningin Julianalaan 3, splitsen woning, aanvraag 

ontvangen 08-02-2022, procedure 1
- Spoorstraat 32, sloop trafohuis, acceptatie verzonden 

09-02-2022, procedure 1
- Stubbelderweg 2B, bouw woning, vergunning 

verzonden 07-02-2022, procedure 3A
- Tuitstraat 2, bouw bijgebouw, vergunning verzonden 

07-02-2022, procedure 3A

WESTENDORP
- Boesvelderdijk 1, handelen in strijd met regels R.O.: 

particulier bewonen bedrijfswoning, vergunning 
verzonden 07-02-2022, procedure 3A

- Buulsdijk 4B, brandscheiding tussen twee woningen, 
vergunning verzonden 10-02-2022, procedure 3A

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. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen
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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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.


