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Wethouder Ria Ankersmit en 
Han Ribbers van hoofdaannemer 
Hoornstra op het net geopende, 
compleet vernieuwde Kerkplein 

in Gendringen. 

Dorpshart Gendringen 
compleet vernieuwd
Vorige week donderdag werd het Kerkplein in Gendringen officieel geopend door 
wethouder Ria Ankersmit en Han Ribbers van hoofdaannemer Hoornstra. Het 
Kerkplein heeft een complete metamorfose ondergaan. Samen met het centraal 
gelegen woonzorgcentrum De Oevelgunne, zou je kunnen stellen dat een deel 
van het hart, in het centrum van Gendringen compleet is vernieuwd.

De afgelopen jaren is het centrum van 
Gendringen flink in beweging. Een aantal 
bedrijfspanden is van eigenaar gewisseld 
of omgebouwd naar woningen. Een groep 
enthousiaste ondernemers heeft een 
groenplan opgesteld voor de Grotestraat 
en er is een nieuw woonzorgcentrum 
gebouwd: De Oevelgunne. Ook voor de 
toekomst zijn er nog volop plannen in 
ontwikkeling.

Samenwerking
Wethouder Ria Ankersmit: “Het is alweer 
bijna twee jaar geleden dat we voor het 
eerst bij elkaar zaten met aanwonenden, 
Wonion, Azora, vertegenwoordigers 
van beide kerken, Stichting Gendringen 
Leefbaar en ondernemers, om te kijken 
naar de mogelijkheden voor het Kerkplein. 
Alle partijen waren het erover eens dat de 
nieuwbouw van De Oevelgunne kansen 
bood om het Kerkplein op te knappen, 
leefbaar en toekomstbestendig te maken. 
De ontwerpen werden samen gemaakt en 
breder opgepakt dan alleen het Kerkplein. 
Ook delen van de omliggende straten 
zijn aangepakt. Mede door deze brede 
aanpak en de toekomstbestendigheid van 
het plein hebben we als gemeente meer 
geïnvesteerd, dan oorspronkelijk geraamd.”

Het ontwerp
In het nieuwe ontwerp is onder andere 
gebruik gemaakt van vloeiende vormen, 
waardoor er een mooie samenhang is 
ontstaan tussen de omgeving van De 
Oevelgunne en beide kerken. Voor De 

Oevelgunne is het terras een centraal punt 
in het plein. Er is ook oog voor de kleine 
details van het plein en de bestaande 
onderdelen. “Er zijn ideeën vanuit de 
samenleving verwerkt in het plan, zoals 
de vormgeving van de bloembak in de 
Grotestraat”, aldus wethouder Ankersmit. 
“Ook met beide kerkgemeenten, stichting 
Gendringen Leefbaar, Wonion, Azora en 
omwonenden hebben we op een heel 
prettige en constructieve manier afspraken 
kunnen maken. Het is echt een ontwerp 
van ons allemaal geworden.”

Voorbereid op de toekomst
Deze metamorfose bood ook gelijk 
de gelegenheid om het centrum 
toekomstbestendig te maken. Zo is er 
onder de bomen een waterreservoir 
aangelegd voor toekomstige droge 
perioden en heeft Hoornstra infrabouw een 
nieuw infiltratieriool aangelegd zodat de 
bezoekers van de kerken en de inwoners 
van De Oevelgunne hun voeten ook droog 
houden bij grote stortbuien. 

Archeologische vondsten
Tijdens de werkzaamheden werden 
resten gevonden van een boerderij uit 
de late middeleeuwen. Voor hier kerken 
werden gebouwd heeft er dus bebouwing 
gestaan. Dit was onder andere te zien 
aan paalsporen. Een extra bijvangst en 
heel bijzonder, want er was nog niet veel 
bekend over de oude geschiedenis van dit 
gebied.

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.

Raads-
vergaderingen  
24 februari 2022
De gemeenteraad vergadert in de 
Conferentiezaal op het DRU Industriepark 
aan de Hutteweg 24 in Ulft. De vergadering 
van 20:00 uur is openbaar en er is een 
publieke tribune. U kunt de openbare 
vergadering zoals onderstaand omschreven 
ook volgen via de livestream.

Besloten raadsvergadering 24 februari 
2022, 19:00 uur
- Vaststellen aanbeveling inzake herbenoe-

ming burgemeester Otwin van Dijk

Openbare raadsvergadering 24 februari 
2022, 20:00 uur
- Mededeling inzake aanbeveling herbenoe-

ming burgemeester
- Toekomstbeeld Landschapspark Oude 

IJssel
- Beleid Openbare verlichting 2022 - 2026
- Ontwikkelfonds Energiecoöperaties
- Besluit Nadeelcompensatie
- Lokale Inclusieagenda
- Uitgangspunten 2023 GGD NOG
- Wijziging gemeenschappelijke regeling 

VNOG

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. 
Daar zijn de openbare vergaderingen live te 
volgen. U kunt ook gebruik maken van de 
iPad-App ‘GO.vergaderingen’.

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

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


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

de raadsbijeenkomsten

Brief sturen naar de 
gemeenteraad
Als inwoner van de gemeente kan het zijn dat u iets 
onder de aandacht wilt brengen bij de gemeenteraad. 
Dat is onder andere mogelijk door een brief te schrijven! 
U kunt uw brief per post versturen, maar een snellere 
optie is om een mail te sturen naar de griffie. Alle 
gegevens voor het versturen van een brief vindt u op 
deze pagina.

Ingekomen stukken
Alle brieven aan de gemeenteraad worden door 
de griffie als ‘ingekomen stuk’ ingeboekt in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS). Alle ingekomen stukken 
zijn in principe openbaar te vinden op https://raad.oude-
ijsselstreek.nl ‣ documenten ‣ ingekomen stukken. 
Als er een naam, adres, handtekening of andere 
persoonlijke gegevens in staan, mag de brief pas 
openbaar gepubliceerd worden bij toestemming van de 
afzender. Meer informatie daarover vindt u in het rubriek 
#zogeetdat hiernaast.

De griffie neemt alle ingekomen stukken op in een 
lijst, zodat de raadsleden een mooi overzicht hebben 
van alles wat er is binnengekomen. De gemeenteraad 
beslist uiteindelijk tijdens de raadsvergadering over de 
afhandeling van de ingekomen stukken.

Inspreken
Een andere manier om in contact te komen met 
de gemeenteraad is door inspraak tijdens een 
commissievergadering. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden bij de griffie. Inspreken kan zowel over 
onderwerpen die op de agenda staan, als onderwerpen 
die niet op de agenda staan. Bij aanvragen voor 
spreektijd over onderwerpen die niet geagendeerd zijn 
bepaalt de agendacommissie wanneer de spreektijd 
wordt ingepland.

Gemeente Oude IJsselstreek
t.a.v.  de Gemeenteraad

Staringstraat 25
7081 BN Gendringen

Geachte leden van 
de gemeenteraad,

#zogeetdat

De gemeenteraad staat aan het 
hoofd van onze gemeente. Maar hoe 
werkt het nu eigenlijk? In deze rubriek 
leggen we dat uit. Dit keer: AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde 
privacywetgeving: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook wel AVG). Deze 
wet is in het leven geroepen ter versterking en 
uitbreiding van privacyrechten van ons allemaal. 
De verantwoordelijkheid ligt bij organisaties 
en dat betekent dus dat wij uw gegevens niet 
zomaar openbaar mogen maken.

Stel, u stuurt als inwoner een brief naar de 
gemeenteraad met uw naam, adres en handte-
kening eronder. Deze komt binnen bij de griffie 
en u ontvangt vervolgens een ontvangstbe-
vestiging van een griffiemedewerker. Zij laat 
u tevens weten dat er persoonlijke gegevens 
in uw brief staan. Er wordt aan u gevraagd of 
deze gegevens openbaar gepubliceerd mogen 
worden, of dat u liever een nieuwe brief stuurt 
zonder deze persoonlijke gegevens. Het staat 
u vrij om uw toestemming op een later moment 
weer in te trekken.

Raadsleden en fractieassistenten kunnen de 
brief met uw persoonlijke gegevens wel inzien, 
maar verder staat het nergens openbaar gepu-
bliceerd. Voor de gemeenteraad is het belangrijk 
om te weten van wie de brief afkomstig 
is, aangezien zij een besluit neemt over de 
afhandeling ervan.

Contactgegevens 
Website: raad.oude-ijsselstreek.nl
Twitter: @RaadOudeIJssel
 
Vragen of inspreken?
Neem contact op met de griffie:

E-mail: griffie@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: (0315) 292 292

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/ingekomen-stukken
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/ingekomen-stukken
http://raad.oude-ijsselstreek.nl
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


Gerard Wildenbeest – 
raadslid Lokaal Belang

Almende Laudis in 
Silvolde

Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Bouwen voor inclusief onderwijs

Al jaren werkt de raad samen met diverse 
schoolbesturen om de huisvesting voor scholen in 
de gemeente van deze tijd te maken. Het voortgezet 
onderwijs heeft een nieuwe campus in Silvolde. 
In Terborg, Varsseveld en Ulft-Noord staan ook al 
nieuwe gebouwen voor het basisonderwijs. Silvolde en 
Gendringen staan in de startblokken om de komende 
jaren aan de slag te gaan. Natuurlijk moeten we ook 
kijken naar de huisvesting in de kleinere kernen.
Aan het eind van de volgende raadsperiode streven we 
ernaar dat alle schoolgebouwen weer de nodige jaren 
vooruit kunnen en geschikt zijn voor inclusief onderwijs. 
Multifunctionaliteit staat daarin centraal.

Raadspraat: raadsleden aan het woord

Bram van Eggelen, 
Fractieassistent 
ADA

De visie van Bram op de 
woningmarkt

Bram van Eggelen (20), staat nr. 2 op de lijst van 
ADA voor de komende verkiezingen, komt uit 
Varsseveld en is student makelaardij.

Volgens Bram moeten we een langetermijnvisie 
vaststellen, waar niet alleen wordt gekeken naar waar 
woningen moeten worden gebouwd, maar ook welke 
woningen hier dienen te komen. Liever volwaardige 
duurzame woningen dan ‘uuthuuskes’.

Om dit moment kent de gemeente te veel leegstaande 
bedrijfspanden, ook in de centrumstraten. We bouwen 
liever daar woningen dan op groenvoorzieningen. Door 
hier actiever te handelen, door middel van het opheffen 
van beperkingen en belemmeringen ten aanzien van 
leegstand, verval en andersoortige bestemmingen op 
panden, is het mogelijk om de groene parels binnen de 
dorpen intact te houden. 

Bouw ook voor de generatie van Bram
Onze gemeente kent door de toenemende 
werkgelegenheid steeds meer woningzoekers, die dicht 
bij het werk willen wonen. We kunnen het niet langer 
toestaan dat onze jeugd wegtrekt. Als we talentvolle 
young professionals binnen de gemeente willen houden, 
zullen we snel genoeg starterswoningen moeten 
bouwen.

Lucy Hugen-Thuis, 
Fractieassistent 
Lokaal Belang

“Inclusie is van ons allemaal”

Onlangs is de Lokale Inclusie Agenda 
behandeld in de commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Een prachtig stuk waarin staat 
wat we als gemeente tot nu toe bereikt hebben 
op het gebied van inclusie, maar waarin ook alle 
mooie plannen staan op weg naar die stip op de 
horizon: een inclusieve gemeente.

Onbeperkt meedoen
Inclusie zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn; 
hier zouden we niet eens over na moeten hoeven 
denken. Iedereen, ongeacht een eventuele beperking, 
zou gewoon mee moeten kunnen doen in onze 
samenleving. 

Deze Lokale Inclusie Agenda is opgesteld in 
samenwerking met de werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’. 
Een groep enthousiaste inwoners waarvan de meesten 
zelf een lichamelijke of andere beperking hebben of dit 
ervaren in hun naaste omgeving. Afgelopen periode zijn 
enkele leden van de werkgroep actief lid geworden van 
politieke partijen in onze gemeenteraad. We moeten 
ervoor waken dat deze onafhankelijke werkgroep niet 
beïnvloed gaat worden door een politieke kleur.  Inclusie 
is van ons allemaal en iets waar we elke dag aan 
moeten werken. Alleen dan kunnen al onze inwoners 
meedoen aan onze samenleving.

Onno van de Groep, 
Fractieassistent
PvdA

“Ik wens iedereen een lang 
lontje”

Ik ben Onno van de Groep, nummer 7 op de 
PvdA-lijst. Ik word graag in de gemeenteraad 
gekozen; niet met voorkeurstemmen, maar 
het liefst omdat de PvdA zeven zetels heeft 
gehaald!

De menselijke maat
Om mij heen zijn overal heel veel korte lontjes. Fouten 
maken mag allang niet meer. Maar als je niets doet, 
komen er geen betaalbare huizen, wordt er niet met 
boeren gepraat over een andere toekomst en worden 
er nog steeds tandenborstels geteld als je een uitkering 
hebt. Dus blijft de PvdA werken aan een betere 
samenleving mét het risico op fouten. Niet boos worden 
als er iets niet goed gaat, maar met elkaar blijven praten 
en oplossingen zoeken. In Oude IJsselstreek zit de 
PvdA (nog) in de oppositie, maar is zeker niet overal 
tegen. De afgelopen jaren zag ik steeds een PvdA die 
meedenkt en meewerkt aan gedragen oplossingen 
en de menselijke maat tot uitgangspunt maakt. Bij die 
menselijke maat hoort dat je elkaar wat ruimte gunt: 
ruimte om fouten te maken en ruimte om te leren van 
elkaar. Kortom: het lange lontje.

Volgende maand verzorgt de raad een themapagina waarin zij dieper ingaat op de gemeenteraadsverkiezingen. 
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Het prijswinnende DRU-Industriepark gezien vanuit de lucht. (Foto: Tonny Bosman)

Landelijke prijs voor DRU Industriepark
Het DRU Industriepark heeft onlangs een prestigieuze landelijke 
architectuurprijs gewonnen: de Gulden Feniks. Het DRU Industriepark ontving 
de prijs in de categorie gebiedstransformatie. “DRU is een pleidooi voor 
plekken die mensen kunnen verbinden”, vindt de jury. Ook roemt de jury de 
‘intrigerende Oost-Nederlandse aanpak’ bij de ontwikkeling van het terrein. 

Sinds de jaren ’90 maakte de gemeente 
Oude IJsselstreek zich hard voor de 
herbestemming van het terrein van de 

toenmalige DRU Fabriek en het behoud 
van het industrieel erfgoed. Sindsdien 
hebben vele duizenden betrokkenen 

vanuit diverse invalshoeken zich 
ingezet voor de doorontwikkeling van 
dit complex tot wat het vandaag de 
dag is: een broedplaats voor cultuur 
en innovatie in de Achterhoek én een 
landelijk voorbeeld van succesvol 
herbestemd industrieel erfgoed. De 
ontwikkelingen staan echter niet 
stil. De gemeente en stichting DRU 

Industriepark werken intensief samen 
aan de verdere doorontwikkeling van 
het complex. Wethouder Janine Kock 
is trots op de landelijke prijs: “Deze 
prijs is een prachtige waardering voor 
iedereen die zich heeft ingezet voor de 
transformatie van dit terrein. En het voelt 
als grote steun om vol enthousiasme het 
DRU Industriepark door te ontwikkelen.”

Doet u ook mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart?
Ook dit jaar doet Oude IJsselstreek mee aan de landelijke opschoondag. 
Die valt op de derde zaterdag van maart. We gaan op 19 maart voor een 
frisse start van de lente. Doet u ook mee om uw buurt (zwerf)afvalvrij te 
maken?

Wat is de Landelijke Opschoondag?
De Landelijke Opschoondag is hét 
moment voor inwoners, ondernemers, 
verenigingen, sportclubs en scholen 
om samen in actie te komen voor een 
omgeving zonder zwerfafval. Samen 
opruimen is niet alleen gezellig, het geeft 
ook een goed gevoel om iets te kunnen 
doen voor een schoon milieu. En dat in 
uw eigen buurt!

Hoe doet u mee?
U kunt zich individueel opgeven, 

maar ook met een groep. Dus vraag 
uw buren, de sportclub of vrienden 
en kennissenkring om mee te doen, 
want samen is natuurlijk gezelliger! 
Op vrijdag 18 maart brengen we alle 
benodigde spullen (grijpers, hesjes, 
prikkers, afvalzakken) op de door u 
opgegeven locatie. U kunt op zaterdag 
19 maart van 9:00 uur tot 12:00 uur 
afval inzamelen. Daarna wordt het 
afval door de gemeente weer op de 
opgegeven locatie opgehaald. We 
verzamelen dus niet op de werf.

Waardecheque
De gemeente stelt waardecheques 
beschikbaar voor iedere volle zak 
zwerfafval die door de deelnemers 
wordt ingeleverd. Nadat het aantal 
afvalzakken is geteld worden de 
cheques per e-mail verstuurd.

Opgeven bij de gemeente
Wilt u zich opgeven voor de 
Opschoondag? Dat kan via de 
website van de gemeente: www.oude-
ijsselstreek.nl (zoek op ‘opschoondag’). 
U kunt hier alle gegevens invullen 
die nodig zijn voor het brengen van 
de spullen en het versturen van de 
waardecheque. Geef daarbij aan met 
hoeveel personen u mee wilt doen. 

Landelijke 
Opschoondag

Elke verpakking telt
maart
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De gemeenteraadsverkiezingen 
komen eraan!

Op 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. In de 
gemeente Oude IJsselstreek kunt u op 
23 verschillende locaties stemmen. Er 
staan acht partijen op de kieslijst. Deze 
zullen zich de komende tijd inzetten voor 
de lokale politiek en zich bezig houden 
met onderwerpen als woningbouw, 
landschapsinrichting en klimaat. Wilt u 
hierover mee denken? Kom dan vooral 
stemmen op 16 maart. Want elke stem 
telt, ook die van u!

Verkiezingsspecial
Wellicht heeft u vragen over de komende 
verkiezingen. Op welke locaties u 

kunt stemmen bijvoorbeeld. En hoe 
het precies werkt als u iemand wilt 
machtigen om voor u te stemmen. Om 
de drukte een beetje te voorkomen kunt 
u ook stemmen op 14 en 15 maart, op 
één van de vroegstembureaus. Maar 
welke zijn dat dan? En wat moet u 
meenemen naar het stembureau?

U leest er alles over in de 
verkiezingsspecial in het 
gemeentenieuws van volgende week. U 
kunt ook meer informatie vinden op de 
website van de gemeente:
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen 

Aangepaste herdenking 
Rademakersbroek 
Jaarlijks herdenken we op 2 maart dat 46 mannen in een tarweveld aan het 
Rademakersbroek bij Varsseveld zijn geëxecuteerd. Een herdenking waar 
altijd veel inwoners, leerlingen van basisschool De Meeander uit Heelweg en 
andere belangstellenden bij aanwezig zijn. Vanwege de coronamaatregelen 
die van kracht waren tijdens de voorbereidingen, is besloten om de 
herdenkingsbijeenkomst dit jaar in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. 
Zonder publiek, maar samen met het Nationaal Onderduikmuseum en de 
gemeente Aalten. 

Er worden op 2 maart om 11.00 
uur bloemstukken gelegd, namens 
de gemeentebesturen van beide 
gemeenten, door burgemeester Otwin 
van Dijk en locoburgemeester Martin 
Veldhuizen en kinderburgemeester Jurre 
Tadema van de gemeente Aalten. Ook 
vertegenwoordigers van basisschool 
De Meeander in Heelweg (die het 
monument hebben geadopteerd), 
Varssevelds Belang en het Nationaal 
Onderduikmuseum leggen een 
bloemstuk bij het monument.  

Geef de namen een gezicht
Aansluitend aan de bloemlegging wordt 
een bijzondere expositie ‘Geef de namen 
een gezicht’ geopend in het Nationaal 
Onderduikmuseum in Aalten. Het 
resultaat van jarenlang onderzoek. 
Het drama bij het Rademakersbroek 
heeft nooit echt landelijke bekendheid 
gekregen. In deze expositie wil het 
Nationaal Onderduik Museum hier 
verandering in brengen door de 46 
mannen, die in leeftijd varieerden 
tussen de 18 en 65 jaar oud, een 
‘gezicht’ te geven. Zie voor meer 
informatie de website: www.
de46vanhetrademakersbroek.nl 

Vrijheid is niet vrijblijvend
Burgemeester Otwin van Dijk: “De 
gebeurtenissen die net voor het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
hebben plaatsgevonden bij het 
Rademakersbroek, vormen elk jaar 
weer de basis voor een bijzondere 
herdenking. Het is een rauw stuk 
oorlogsgeschiedenis. Zo zinloos. Na 
de Tweede Wereldoorlog hebben 

we met zijn allen gezegd: ‘Dit mag 
nooit meer gebeuren!’ Maar het tegen 
elkaar opzetten van mensen en een 
toenemende polarisatie is helaas weer 
heel actueel. Hoe kunnen we vrij zijn als 
we elkaar niet willen zien en anderen 
geen vrijheid gunnen? We moeten 
sámen blijven herdenken en ons blijven 
realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en 
niet vrijblijvend; Leven in een vrij land 
betekent ook verantwoordelijkheid 
nemen in het hooghouden van onze 
democratie en rechtsstaat; van onze 
open en vrije samenleving. Laten we die 
vrijheid blijven doorgeven.”

Het uitgebreide verhaal achter het 
monument bij Rademakersbroek leest u 
onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/
rademakersbroek

Het monument aan de Rademakersbroek dat op 4 
mei 1949 werd onthuld ter nagedachtenis aan de 
46 gefusilleerde politieke gevangenen. 

Mag Joey
zijn treinset

in het
weekend bij jou

opzetten?

www.ikwilpleegouderworden.nl

Openbare bekendmakingen
Beschikking Omgevingsvergunning Munsterweg 1, Gendringen
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning hebben verleend voor het splitsen 
van een woning met landschappelijk inpassing 
op het perceel Munsterweg 1 in Gendringen.  De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie 

nummer: NL.IMRO.1509.OV000082-VA01 De aanvraag 
is geregistreerd onder W-2021-0390.

Inzage 
De stukken liggen van 24 februari 2022 tot en met 
7 april 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt 

inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar 
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 

Lees verder op de volgende pagina

http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.de46vanhetrademakersbroek.nl
http://www.de46vanhetrademakersbroek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/rademakersbroek
http://www.oude-ijsselstreek.nl/rademakersbroek
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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verkrijgen via de website van de gemeente  
(www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de 
naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de 
omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm 
als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij 
juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, 

tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld 
door: 
- belanghebbenden, dan wel 
- indieners van een zienswijze of 
- personen die aannemelijk kunnen maken redelijker-

wijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze 
in te dienen. 

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit 
wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden 
ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank.

Vergunningen/meldingen
ETTEN
- Hommekensweg 2, verbouw/uitbreiding bedrijfs-

woning en realiseren inwoonsituatie, vergunning 
verzonden 16-02-2022, procedure 3A

- Rondweg 1, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 
14-02-2022, procedure 1

GENDRINGEN
- Dijkweg 6, verbouw woning, aanvraag ontvangen 

16-02-2022, procedure 1
- Grotestraat 60A, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: plaatsen zonnepanelen 
op monument, vergunning verzonden 14-02-2022, 
procedure 3A

- Multatulihof 2, verlengen carport, aanvraag ontvangen 
10-02-2022, procedure 1

- Wiekenseweg 30-32, melding activiteitenbesluit: 
veranderen van bedrijf (milieu), acceptatie verzonden 
10-02-2022, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
24-02-2022)

MEGCHELEN
- Zwanenburgseweg 7, vervangen deur door 

raamkozijn, aanvraag ontvangen 11-02-2022, 
procedure 1

NETTERDEN
- Drevelseweg 4, verlengen beslistermijn met 6 weken, 

verzonden 14-02-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Houtduivenhof 2, wijzigen kozijn, vergunning 

verzonden 15-02-2022, procedure 3A
- Koninksweg 1, handelen in strijd met regels R.O.: start 

bed en breakfast, aanvraag ontvangen 11-02-2022, 
procedure 1

- Lichtenbergseweg ong, bouwen 2-1 kapwoning, 
aanvraag ontvangen 15-02-2022, procedure 1

SINDEREN
- Aaltenseweg 10B, handelen in strijd met regels 

R.O.: vestigen eigen bedrijf, aanvraag ontvangen 
11-02-2022, procedure 1

- Harterinkdijk 10A, melding activiteitenbesluit 
verlengen stal en uitbreiden varkens (milieu), 
acceptatie verzonden 15-02-2022, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 24-02-2022) 

- Idinkweg 6A, handelen in strijd met regels RO: 
realiseren tijdelijke vakantiestudio, vergunning 
verzonden 15-02-2022, procedure 3A

- Molenweg 3, aanvraag serre, aanvraag ontvangen 
11-02-2022, procedure 1

TERBORG
- De Laegte 27, kappen 10 bomen en herplanten 15 

bomen, aanvraag ontvangen 14-02-2022, procedure 1
- Stationsweg 10, aanbouw woning, aanvraag 

ontvangen 10-02-2022, procedure 1

ULFT
- Buizerdweg 29, verwijderen asbest, melding 

verzonden 10-02-2022, procedure 1
- F B Deurvorststraat 6, handelen in strijd met regels 

R.O.: functieverandering, vergunning verzonden 
16-02-2022, procedure 3A

- ’t Goor 10, verlengen beslistermijn met 6 weken, 
verzonden 14-02-2022, procedure 3A

- Oversluis 13, renoveren en verduurzamen woning, 

aanvraag ontvangen 11-02-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Vicarisweg 39, melding activiteitenbesluit: plaatsing 

propaangastank, acceptatie verzonden 16-02-2022, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 24-02-2022)

WESTENDORP
- Tuitstraat 3, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

16-02-2022, procedure 1
- Terborgseweg 38, bouw woning met bijgebouw, 

verdagen van het besluit met 6 weken, verzonden 
15-02-2022, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

