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De energiebespaarboxen zijn 
speciaal bedoeld voor huurders 
en voor huiseigenaren met een 

WOZ-waarde van maximaal  
€ 200.000. 

Gratis energiebespaarbox 
ter waarde van € 60,00
Om u te helpen bij het besparen van energie hebben we samen met Wonion 
en Agem Energieloket de handen ineengeslagen en vier energiebespaarboxen 
samengesteld vol producten waarmee u eenvoudig kunt besparen op uw ener-
gie(kosten).

De boxen komen vanuit een landelijke 
subsidie: de RREW-regeling en zijn speciaal 
bedoeld voor huurders en huiseigenaren met 
een WOZ-waarde van maximaal € 200.000. 
Woont u in Oude IJsselstreek en hoort u bij 
deze doelgroep, dan krijgt u een brief thuis-
gestuurd met daarin informatie hoe u de 
energiebespaarbox online kunnen bestellen, 
en een afspraak maken om hem op te halen. 
Er zijn vier verschillende soorten boxen. Zij 
helpen bij het besparen van gas, elektriciteit, 
water en een mix van deze drie.

Persoonlijke code
Heeft u een brief met persoonlijke code 
ontvangen? Dan kunt u een gratis energiebe-
spaarbox ter waarde van € 60,00 aanvragen! 
(Deze actie geldt alleen voor huishoudens 
die een uitnodigingsbrief met persoonlijke 
code hebben ontvangen.) Met de persoon-
lijke code kunt u één van de vier gratis boxen 
bestellen en ophalen op een locatie in de 
gemeente. Dus houd uw brievenbus goed in 
de gaten, want er is maar een beperkt aantal 
pakketten beschikbaar en op=op!

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.

Aanvragen 
Basissubsidie 
welzijn cultuur 
en sport 2022
Komt uw vereniging in aanmerking 
voor de Basissubsidie welzijn cultuur 
en sport? Dan kunt u de aanvraag weer 
indienen. U kunt het aanvraagformu-
lier invullen via onze website www.
oude-ijsselstreek.nl. U zoekt dan op 
de term ‘subsidie’. Hier vindt u ook de 
regelgeving omtrent het aanvragen van 
de basissubsidie. Uw subsidieaanvraag 
moet vóór vrijdag 1 april 2022 volledig en 
ondertekend bij ons ingediend zijn.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via het telefoon-
nummer van de gemeente: (0315) 292 
292.

Foto van de 
Maand: bonte 
specht ontbijt 
met pindakaas
Naar aanleiding van onze oproep op 
Facebook om je mooiste foto binnen het 
thema ‘Wintervogels’ in te sturen, hebben 
we een winnende foto uitgekozen. Deze 
is gemaakt door Jan Hendriksen uit 
Varsseveld. Zijn foto is een maand lang 
onze omslagfoto op Facebook. 

Jan over zijn winnende foto: “Deze bonte 
specht is een vaste winterbezoeker 
in onze tuin. Hij komt regelmatig in 
de ochtend bij ons ‘ontbijten’. De rest 
van de dag zien we ‘m niet meer. Het 
roodborstje en de koolmeesjes nemen 
altijd respectvol afstand als deze 
prachtige vogel een hapje komt eten.”

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
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Drie plussen in een beleid

Het college stelt een Plussenbeleid 
voor aan de gemeenteraad in lijn 
met het provinciale beleid. Het plus-
senbeleid gaat over uitbreiding van 
veehouderij die niet wordt verbonden 
aan grondbezit. Voor de ondernemer is 
het een plus dat uitbreiden mogelijk is. 
Maar dat kan alleen als er ook ‘plussen’ 
tegenover staan voor de omgeving, 
duurzaamheid en/of dierenwelzijn. Het 
beleid ligt gedurende zes weken ter 
inzage, voor het naar de raad gaat.

Dit Plussenbeleid is niet nieuw. Andere 
gemeenten gingen Oude IJsselstreek 
voor in het vertalen van het Provinciale 
plussenbeleid, zoals vastgelegd in de 
provinciale Omgevingsverordening, in 
een eigen beleid. Niet-grondgebonden 

veehouderijen kunnen groeiruimte 
verdienen met maatschappelijke 
tegenprestaties (plus-maatregelen) die 
leiden tot een betere kwaliteit voor de 
leefomgeving, meer dierenwelzijn en 
verduurzaming van de niet-grondge-
bonden veehouderij. Directe aanleiding 
in onze gemeente is een vraag van een 
varkensboer uit Silvolde. Hij wil zijn 
bedrijf graag duurzaam ontwikkelen en 
wil daarvoor zijn bouwkavel uitbreiden. 
Nu kan dit niet. Door het plussenbe-
leid kunnen agrarische ondernemers 
aantonen dat zij investeren in een 
uitbreiding die een verbetering is voor 
milieu, de omgeving en/of dierwelzijn. 
Daarmee ‘verdienen’ ze de mogelijkheid 
voor uitbreiding. Een win-win situatie 
voor iedereen. 

 Door het plussenbeleid kunnen agrarische ondernemers aantonen dat zij investeren in een 
uitbreiding die een verbetering is voor milieu, de omgeving en/of dierwelzijn.

Verzoek om kerststukjes van 
graven te halen
Veel mensen hebben kerststukjes op 
graven op begraaf- en gedenkpark 
Rentinkkamp in Varsseveld gezet. Een 
aantal van deze stukjes ligt er nog. 
Wij verzoeken u deze van de graven te 
halen. 

Vanaf 15 februari worden de achterge-
bleven kerststukjes weggehaald. Van 
stukjes die na deze datum nog op de 
graven staan wordt aangenomen dat 
nabestaanden er geen belang meer aan 
hechten.

Welkom op expertmeeting Kunst en 
Cultuur: ‘Cultuur smeedt de toekomst’
Donderdag 17 februari 2022 om 20.00 
uur is er een expertmeeting Kunst 
en Cultuur in de Popzaal bij de DRU, 
Hutteweg 24 in Ulft (inloop vanaf 19.30 
uur). Doel van deze avond is om input 

op te halen voor de beleidsnotitie Kunst 
en Cultuur. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
Kunst en Cultuur. 

Programma
Oud-gedeputeerde Hans Esmeijer zal 
de avond leiden. Aan de hand van een 
paneldiscussie gaan we graag met u in 
gesprek. Het panel bestaat uit: Janine 
Kock (wethouder), Juliëtte Hofman 
(directeur DRU IP), Margareth van Aken 
(voorzitter Breekijzer), Mark Jansen 
(voorzitter Jubal) en Wilda Kobes 
(cultuurcoach).  

Aanmelden
U kunt zich voor deze avond aanmelden 

via www.oude-ijsselstreek.nl/
aanmelden-expertmeeting of door de 
QR-code te scannen. In verband met 
de geldende coronamaatregelen is het 
aantal deelnemers beperkt. Wij volgen 
de landelijke 
richtlijnen met 
betrekking tot 
de coronamaat-
regelen. 

Versoepelingen en 
verantwoordelijkheid
Eindelijk was er vorige week dinsdag 
weer eens goed nieuws tijdens de 
coronapersconferentie. Na een 
zware  lockdownperiode, werden er 
flinke versoepelingen aangekondigd. 
Goed nieuws voor heel veel sectoren 
en daar waren we met z’n allen ook 
echt aan toe. Weer naar het theater, 
een sportwedstrijd of naar een hore-
cagelegenheid. We smachtten naar 
kleur in het leven. Samen met andere 
burgemeesters en ondernemers 
heb ik hier de afgelopen weken ook 
stevig voor gepleit. Dat zal u vast niet 
ontgaan zijn. Onze gemeente heeft 
het landelijke nieuws een groot aantal 
keren gehaald. Het land moet gecon-
troleerd open was mijn boodschap.
Ik vind dat we moeten leren omgaan 
met het coronavirus. We kunnen 
immers niet van lockdown naar 
lockdown hobbelen. Het is na twee 
jaar niet alleen een volksgezondheids-
vraagstuk, maar óók een samen-
levingsvraagstuk geworden. Maar, 
en daar moeten we echt eerlijk in 
zijn, het virus is er wél. Een virus dat 
bovendien gevaarlijk is en muteert. 
Helaas is corona nog steeds geen 
‘gewoon griepje’ zoals sommigen 
beweren. Veel mensen die corona 
hebben of hebben gehad kunnen 
daarover meepraten. Het aantal 
besmettingen is bovendien torenhoog 
en de pandemie is nog niet voorbij. 
Dat kan dus, als we niet oppassen, 
nog steeds een overbelasting van de 
zorg betekenen. Bovendien weten we 
niet wat volgende virusmutaties doen.
Het komt nu dus op ons aan. We 
willen met elkaar een samenleving 
die open is. Kinderen die naar school 
kunnen, horecaondernemers die 
gasten kunnen ontvangen, naar het 

theater gaan en ook weer genieten 
van ons verenigingsleven. We 
moeten ons dus allemaal goed aan 
de maatregelen blijven houden en 
niet denken dat we de eindstreep al 
hebben gehaald. U kent de belang-
rijkste regels inmiddels wel: houd 
afstand, was je handen, draag een 
mondkapje waar dat moet, zorg voor 
voldoende ventilatie en laat je testen 
als je klachten hebt. Als we deze 
maatregelen niet naleven, is de kans 
groot dat alles straks weer op slot 
gaat. En als we één ding niet willen, is 
het dat.
Ook ondernemers moeten erop 
toezien dat bezoekers zich aan 
de regels houden. Ik ken onze 
ondernemers goed. Ze doen dat ook 
op een heel verantwoordelijke manier. 
En als u het niet eens bent met de 
maatregelen, val daar ondernemers 
dan niet mee lastig. Draag gewoon 
een mondkapje als dat gevraagd 
wordt. Als gemeente zijn we verant-
woordelijk voor de handhaving. Als 
wij zien dat mensen de regels bewust 
niet naleven, zullen wij optreden.
Net als iedereen, hoop ik van harte 
dat we over niet al te lange tijd de 
regels weer kunnen loslaten. Tot die 
tijd vraag ik u om uw verantwoor-
delijkheid te nemen en goed met de 
versoepelingen om te gaan. Geniet 
van alles wat er nu weer kan, steun 
onze lokale ondernemers en blijf 
vooral gezond!!

 Burgemeester Van Dijk

http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-expertmeeting
http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-expertmeeting
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Openbare zitting Centraal 
stembureau
Op vrijdag 4 februari 2022 houdt het Centraal stembureau om 10.00 
uur een openbare zitting in de DRU Conferentiezaal in Ulft. Het Centraal 
stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidatenlijsten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Aangezien zich in onze gemeente drie 
nieuwe groeperingen hebben gemeld: 
ADA, PRO! en DorpEnPlattelandBe-
weging zal er een loting plaats vinden 
om te bepalen welk lijstnummer de 
nieuwe groeperingen krijgen. De nieuwe 
volgorde wordt bepaald door het aantal 
behaalde stemmen van de partij bij 
vorige gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart 2018. De nieuwe partijen 
sluiten daar op aan.

U kunt deze zitting volgen via een 
openbare livestream:   
https://bit.ly/3H5I3cx. 

Wanneer u de 
Teamsapp op 
uw telefoon 
of tablet heeft 
dan kunt u ook 
de QR-code 
scannen. 

Schuldhulp Inloopspreekuur  
Elke dinsdagochtend!
Veel mensen met schulden praten daar 
niet graag over. Toch is het verstandig 
om dat wél te doen. Ook bij beginnende 
schulden. Zo voorkomt u dat het erger 
wordt. 

Kom zonder afspraak naar het inloop-
spreekuur bij de Mini Manna Markt in 
Ulft. Elke dinsdag tussen 10:00 en 12:00 
uur zitten onze schuldhulpverleners 
voor u klaar.
Op het inloopspreekuur zijn ook 
mensen aanwezig van:

• De Stadsbank
• Schuldhulpmaatje
• Het Sociaal Raadslieden werk 
• Het Sociaal werk

Zo kunnen wij u altijd meteen passende 
hulp aanbieden! Het adres: Kanunnik de 
Vriesstraat 42 in Ulft.

Raadsbijeenkomsten februari 2022
In verband met de coronacrisis vergadert de raad zonder publieke 
tribune. U kunt de vergadering zoals onderstaand omschreven volgen 
via de livestream.

Gecombineerde Raadscommissie FL/
AFE 7 februari 2022, 20:00 uur
- Wijziging gemeenschappelijke 

regeling VNOG
- Toekomstbeeld Landschapspark 

Oude IJssel(zone)

Raadscommissie FL 9 februari 2022, 
20:00 uur
- Startnotitie Burgerinitiatief Energie 

Oude IJsselstreek (BEOIJ
- Beleid Openbare verlichting 2022 - 

2026
- Ontwikkelfonds Energiecoöperaties
- Besluit Nadeelcompensatie
Overige onderwerpen ter bespreking
- Stand van zaken VANG-beleid
- Noordtak van de Betuwelijn

Raadscommissie MO 10 februari 
2022, 20:00 uur
- Cliënt ervaringsonderzoeken
- Voortgang ontwikkeling IKC 

Gendringen

- Voortgang ontwikkeling IKC Silvolde
- Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
- Inkomensondersteuning
- Lokale Inclusieagenda
- Bestuursopdracht Wmo met het 

thema governance

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

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 08-02-2022 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 
03-02-2022 vinden op www.oude-ijssel-
streek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld. 

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

realiseren 25 camperplaatsen, aanvraag ontvangen 
26-01-2022, procedure 1

 
GENDRINGEN
- Grotestraat 77A, aanwijzen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeen-
teblad 02-02-2022, procedure 3A

- Julianastraat 14, handelen in strijd met regels R.O.: 
runnen tattooshop in garage, vergunning verzonden 
28-01-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Oude Dinxperloseweg 82, bouw kapschuur, 

vergunning verzonden 25-01-2022, procedure 3A
- Roomberg 45, verhogen schuur, aanvraag 

ontvangen 22-01-2022, procedure 1
- Roomberg 54, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 24-01-2022, procedure 1
- Terborgseweg 17B, gebruik trafostation Liander, 

aanvraag ontvangen 24-01-2022, procedure 1

SINDEREN
- Rabelingstraat 19, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 27-01-2022, procedure 1

TERBORG
- Ettensestraat 17, verbouw woning, vergunning 

verzonden 28-01-2022, procedure 3A
- Hoofdstraat 13, verbouw/uitbreiden pand, aanvraag 

ontvangen 26-01-2022, procedure 1
- Hoofdstraat 98, verzoek verlenging tijdelijk herstel 

opvangen fundering van kopgevel, vergunning 
verzonden 25-01-2022, procedure 3A

- Laan van Wisch 11, verhogen nok, aanvraag 
ontvangen 24-01-2022, procedure 1

ULFT
- Biezenakker 17, aanwijzen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeen-
teblad 02-02-2022, procedure 3A

- JF Kennedyplein 2B, uitbreiden achtergevel, 
vergunning verzonden 28-01-2022, procedure 3A 
 

- Kerkstraat 30, sloopwerkzaamheden winkelcen-
trum De Issel, acceptatie verzonden 20-01-2022, 
procedure 1

- Parkstraat 1, verbouwen en uitbreiden woning, 
vergunning verzonden 28-01-2022, procedure 3A

Lees verder op de volgende pagina 

https://bit.ly/3H5I3cx
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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
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VARSSELDER
- Vicarisweg 39, verwijderen asbest en sloop 

boerderij, acceptatie verzonden 25-01-2022, 
procedure 1 

VARSSEVELD
- Hesselinkplein 21, opheffen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeen-
teblad 02-02-2022, procedure 3A

- Hofskamp fase II, aanleggen voetpad, vergunning 
verzonden 28-01-2022, procedure 3A

- Spoorstraat 32-34, verwijderen asbest en slopen 
kantoorpand, acceptatie verzonden 25-01-2022, 
procedure 1

VOORST
- Plantenweg 7, handelen in strijd met regels RO: 

starten pedicuresalon aan huis, vergunning 

verzonden 25-01-2022, procedure 3A

WESTENDORP
- Halseweg 2, opstellen maatwerkvoorschriften voor 

onderwerp geluid voor Westendorphuus, acceptatie 
verzonden 26-01-2022, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 03-02-2022)

Ontwerpbeleidsregel Plussenbeleid gemeente Oude IJsselstreek
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 03 
februari 2022 tot en met 16 maart 2022 ter inzage ligt: 
• Ontwerpbeleidsregel Plussenbeleid gemeente Oude 

IJsselstreek

Inhoud beleidsregel 
De beleidsregel is een uitwerking van het Gelders 
Plussenbeleid en maakt uitbreiding van niet-grondge-
bonden veehouderijbedrijven mogelijk. Deze bedrijven 
kunnen groeiruimte verdienen met maatschappelijke 
tegenprestaties (plus-maatregelen) welke leiden tot 
een betere kwaliteit voor de leefomgeving en verduur-
zaming van de sector. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:
a. De veehouder moet in dialoog met de omgeving de 

plusmaatregelen bepalen.

b. De plusmaatregel moet een investering zijn van 
minimaal € 20 per vierkante meter bruto stalvloerop-
pervlakte.

c. De plusmaatregelen moeten een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn 
opleveren op het erf of in de directe omgeving 
hiervan.

Inzage
De ontwerpbeleidsregel ligt van donderdag 03 februari 
2022 tot en met woensdag 16 maart 2022 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de beleidsregel in het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak 
maken bij Balievergunningen. Voor het maken van 
een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een 
e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijssel-
streek.nl. De ontwerpbeleidsregel is in elektronische 

vorm te raadplegen via www.officielebekendma-
kingen.nl/gemeenteblad wanneer u zoekt op de naam 
van de beleidsregel. In het gemeentehuis kunt u de 
beleidsregel zowel in elektronische vorm als op papier 
bekijken. 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinza-
gelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn 
of haar zienswijze omtrent de ontwerpbeleidsregel 
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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Varsseveld, supermarkt Boterstraat’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Kom Varsseveld, supermarkt Boterstraat” 
met identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000164-
ON01, ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan 
heeft betrekking op het oostelijk deel van het terrein 
van de voormalige zuivelfabriek aan de Boterstraat in 
Varsseveld. 
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd 
door de bestaande bebouwing aan de Eikenlaan, aan 
de oostzijde door de Boterstraat, aan de zuidzijde door 
de Zuivelstraat en aan de westzijde door het deel van 

het terrein van de voormalige zuivelfabriek waarvoor 
een afzonderlijk bestemmingsplan is vastgesteld om 
tot realisering van woningbouw te komen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Kom Varsseveld, 
supermarkt Boterstraat” ligt van 3 februari 2022 tot en 
met 16 maart 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer 
u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
hiervoor een afspraak maken bij Balievergunningen. 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 
(0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergun-
ningen@oude-ijsselstreek.nl. Het ontwerpbestem-
mingsplan 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. 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinza-
gelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn 
of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmings-
plan 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. 

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

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

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

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

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

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

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