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Klimaatagenda 2022 – 2026 
vastgesteld
Het college heeft op dinsdag 18 januari 2022 de Klimaatagenda 2022 -2026 
vastgesteld. Het klimaat verandert en weersomstandigheden worden extremer. 
Daarom nemen we maatregelen om verdere klimaatverandering zoveel mogelijk 
te voorkomen, en richten we onze leefomgeving zodanig in dat we voldoende 
bestand zijn tegen de weersextremen. 

Deze maatregelen zullen op veel terreinen 
zichtbaar worden: in de warmtetransitie, in 
onze inspanningen om duurzame energie 
op te wekken en in maatregelen die we 
nemen om de gevolgen van wateroverlast, 
overstromingen, hitte en droogte te 
voorkomen. Met deze Klimaatagenda 
wordt de visie en ambitie voor een 
klimaatbestendige toekomst vastgelegd. 
Daarnaast is een uitvoeringsagenda voor 
2022 tot en met 2026 beschreven. Steeds 
duidelijker wordt welke maatregelen nodig 

zijn om de gevolgen van klimaatverandering, 
waaronder droogte, aan te pakken. Het is 
een belangrijke en grote opgave, en vraagt 
een gecoördineerde aanpak.

Wethouder Ria Ankersmit: “De 
afgelopen vier jaren hebben ons geleerd 
dat het klimaat verandert en dat de 
weersomstandigheden extremer worden. 
We krijgen vaker te maken met buitensporig 
veel neerslag, hittegolven en lange periodes 
van droogte. We willen onze gemeente 

veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden 
voor toekomstige generaties dat betekent 
dat we onze leefomgeving zodanig 
moeten inrichten dat we ons voldoende 
kunnen weren tegen die weersextremen. 
Ik vind het ontzettend belangrijk dat we 
de urgentie kunnen zien en vasthouden. 
Dat we ervoor zorgen dat hulpdiensten bij 
nood op hun plek van bestemming komen. 
Dat we inwoners bewust maken dat we 
elke regendruppel die valt zoveel mogelijk 
moeten vasthouden. Dat we meer groen 
moeten aanbrengen in de woonkernen om 
hittestress tegen te gaan. Zodat we voor de 
toekomst klimaatbestendig zijn.”

Lees verder op de volgende pagina  

De Boven Slinge is een beek die 
bedoeld is voor het afvoeren van 

overtollig water, maar die door 
extreme hitte ook droog kan komen 

te staan. Zoals in augustus 2019 
toen er schapen liepen te grazen op 

de bodem van de beek.
(Foto: Martin Luijmes) 

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.

Hebt u ideeën en tips over afval? 
Wij willen graag met u in gesprek over afval. Daarom komen we op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 februari naar u toe met de Praotbus! Medewerkers van de gemeente 
kunnen u tijdens deze dagen op straat vragen naar uw mening over afval en naar 
uw wensen en ideeën voor de toekomst. We gebruiken deze gesprekken voor het 
ontwikkelen van een nieuw plan om zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken.

Uw mening is belangrijk voor ons en 
gebruiken we bij het opstellen van een plan 
om voorbereid te zijn op een toekomst 
zonder afval. Een wereld waarin we zoveel 
mogelijk afval kunnen hergebruiken als 
grondstof voor nieuwe producten. Dat is 
nodig omdat onze grondstoffen opraken. 
Om betere keuzes te maken, horen we 
graag uw ideeën en tips. Deel ze daarom 
met ons! 

Waar kunt u ons vinden?
Vrijdag 11 februari zijn we, met en zonder de 
Praotbus: 

• op de weekmarkt in Terborg van 14.00 - 
17.00 uur; 

• op de weekmarkt in Varsseveld van 13.30 
- 17.00 uur. 

Zaterdag 12 februari  zijn we, met en zonder 
de Praotbus: 
• bij de Gamma in Terborg van 10.00 - 

14.00 uur;
• in het centrum van Ulft van 10.00 - 14.00 

uur. 

Wij houden rekening met de geldende 
coronamaatregelen.

Door uw mening te 
geven, kunnen we 
onze dienstverlening 
blijven verbeteren. 
Samen maken we Oude 
IJsselstreek! Meer info: 
www.oude-ijsselstreek.
nl/vang 

We komen naar u toe met onze Praotbus om uw 
ideeën voor een toekomst zonder afval te horen.

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/vang 
http://www.oude-ijsselstreek.nl/vang 
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Vervolg Klimaatagenda 2022 – 
2026 vastgesteld
Strategie
Als gemeente kiezen we voor 
klimaatadaptieve oplossingen. Dat 
wil zeggen dat we ons aanpassen 
aan de klimaatveranderingen. Bij alle 
projecten van de gemeente houden 
we rekening met het veranderende 
klimaat. We werken intensief samen 
met inwoners en agrariërs in ons 
gebied, met Waterschap Rijn en IJssel, 
buurgemeenten, Provincie en met 
natuurbeheerorganisaties.

Aan de hand van vijf pijlers formuleren 
we onze visie op klimaatadaptatie.
De steeds drogere zomers bedreigen 
landbouw en natuur we maken 
daarom werk van klimaatbestendig 
landelijk gebied. In onze gezonde 
plattelandsgemeente wonen bijna 
40.000 mensen.  Het gezonde en 
aantrekkelijke woonklimaat willen we 
behouden en versterken. De vitale 
functies en het hoofdwegennetwerk 
moeten, omwille van onze veiligheid 
en gezondheid, tegen een stootje 

kunnen. En als het misgaat, moeten 
we vertrouwen op een goede 
calamiteitenbeheersing. We ontwikkelen 
met het oog op de toekomst. Als 
we nu iets bouwen of herinrichten, 
houden we al rekening met het klimaat 
dat de wetenschap verwacht. De 
mensen maken Oude IJsselstreek. 
Iedereen is nodig om de gemeente 
toekomstbestendig te maken. En we 
zijn samen verantwoordelijk; gemeente, 
inwoners én ondernemers. 

In de Klimaatagenda is beschreven op 
welke thema’s we samenwerking zoeken 
met andere organisaties en instanties, 
zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, 
GGD, Waterschap, netwerkbedrijven 
en woningbouwverenigingen. Maar 
ook werken we samen met onze eigen 
inwoners voor het aanpakken van 
de gevolgen van klimaatverandering. 
Daarnaast hebben we vastgesteld welke 
projecten we de komende jaren gaan 
uitvoeren en hoe we het werk financieren 
en organiseren. 

Bedrijventerreinen klaar voor de 
toekomst

We willen als gemeente graag dat onze 
bedrijventerreinen ook in de toekomst 
goed kunnen blijven functioneren. 
Toekomstbestendig noemen we dat. 
Daarom is er een analyse gedaan door 
Anacon Advies om te kijken welke 
bedrijventerreinen in onze gemeente 
aandacht nodig hebben. Uit de analyse 
blijkt dat de bedrijventerreinen in onze 
gemeente er goed voor staan. Er zijn 
(slechts) twee terreinen uitgekomen 
die kunnen verbeteren. Dit zijn 
IJsselweide en Hofskamp-Zuid. 

In Hofskamp-Zuid zijn al positieve 
ontwikkelingen gaande, zoals het 
oprichten van een parkmanagement, 
waarin de ondernemers samen 

werken aan hun bedrijventerrein. 
We starten dan ook met een project 
op IJsselweide, waarbij we met de 
ondernemers in gesprek gaan. Snel 
daarna volgt Hofskamp-Zuid. In 
zo’n gesprek kunnen uiteenlopende 
onderwerpen aan bod komen, zoals 
duurzaamheid, sociale ontwikkelingen 
en mogelijke verbetering van 
gebouwen en omgeving. De 
ondernemers op IJsselweide krijgen 
een brief met het aanbod om contact 
op te nemen. Bent u een ondernemer 
op IJsselweide, heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, maar bent u 
wel benieuwd naar de mogelijkheden; 
stuur dan een e-mail naar:
c.eelderink@oude-ijsselstreek.nl 

In Hofskamp-Zuid zijn al positieve ontwikkelingen gaande, zoals het oprichten van een parkmanagement, 
waarin de ondernemers samen werken aan hun bedrijventerrein.

Zuurstof
Afgelopen week waren mijn vrouw 
Mireille en ik, samen met vrienden, een 
weekje naar de bergen en de sneeuw. 
Het fijne van deze omgeving is de 
zuurstof die je de hele dag inademt. 
Waarschijnlijk hebben wij in ons 
groene landschap evenveel zuurstof 
in de lucht als in de bergen, maar het 
voelt anders. 

2021 was een enorm druk jaar. Na 
zo’n weekje vakantie kom ik dan 
altijd vol energie terug. Even een 
korte ‘adempauze’, even loskomen 
van het werk en andere dagelijkse 
beslommeringen, even de batterij weer 
opladen. 

In een rustig moment besef ik hoe 
hard we met z’n allen de afgelopen 
maanden aan flinke en uitdagende 
opgaven hebben gewerkt. Voor de 
woningbouw zijn grote plannen 
uitgewerkt en verschillende projecten 
zijn in volle gang. Een klein jaar 
geleden deed ik een oproep en nu 
zien we her en der al wat bouwkranen 
staan. 

Voor het gebied rondom de Oude 
IJssel hebben we samen met veel 
inwoners initiatieven en plannen 
samengevoegd in een schitterende 
visie: het Landschapspark Oude IJssel. 
Voor de economie en ondernemers, 
waarvan sommigen het zwaar 
kregen door de coronamaatregelen, 

hebben we oplossingen bedacht 
en uitgevoerd. Het schoolgebouw 
van de oude Wesenthorst is leeg 
komen te staan en we hebben hier 
een aantal jongeren een tijdelijke 
woning kunnen geven. Daarnaast 
wordt er hard gewerkt aan een nieuwe 
invulling voor dit pand. Voor de oude 
Wesenthorst is een schitterende 
nieuwe school gekomen. Een aantal 
collega’s zijn hard bezig met alle 
regelgeving rondom het oprichten 
van bedrijventerrein Het VIP (Het 
Varsseveld Industrie Park), zodat ook 
hier zo snel mogelijk een concrete 
invulling aan kan worden gegeven. 

Terugkijken doen de meeste mensen 
aan het begin van het nieuwe jaar. 
Maar het lukt mij een stuk beter met 
wat verse zuurstof in mijn hoofd. Wat 
is er hard gewerkt het afgelopen jaar 
en wat is er nog veel te doen. Ik zit 
weer vol energie en raad iedereen aan 
om af en toe ook even heel bewust 
wat extra zuurstof te snuiven. In de 
bergen of gewoon lekker hier, tijdens 
een wandeling in onze eigen mooie 
natuur.

 Wethouder Hiddinga

Nummering kandidatenlijsten voor 
de verkiezingen gemeenteraad
De voorzitter van het centraal 
stembureau maakt op grond van artikel 
I 15, eerste lid van de Kieswet, bekend 
dat aan de kandidatenlijsten voor 

verkiezingen voor de leden van 
de gemeenteraad van 16 maart 
2022 de volgende nummers 
zijn toegekend:

Lijstnummer Politieke groepering Aanduiding van de eerste kandidaat

1 Lokaal Belang Ankersmit, H.W. (Ria) (v)

2 CDA Elstak, J.M. (Jeanette) (v)

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Oort-Löwenthal, W.W. (Willie) (v)

4 VVD Spijkers, R.B. (Rens) (m)

5 D66 Vanderhoeven, C. (Camiel)

6 PRO! Siner, G. (Gulden) (v)

7 DorpEnPlattelandBeweging Vreeman, H.J.H. (Herman) (m)

8 Achterhoeks Democratisch 
Alternatief

de Lange, R. (Richard) (m)

mailto:c.eelderink%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
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WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen 2022
In onderstaand artikel leest u informatie over de WOZ beschikking en de 
aanslag gemeentelijke belastingen 2022. Eind volgende week ontvangen 
alle eigenaren en gebruikers van huishoudens en overige panden in 
Oude IJsselstreek de aanslag per post of via MijnOverheid.nl. Op de 
aanslag vindt u uw gemeentelijke belastingen en de WOZ beschikking. 
Tegelijkertijd met de aanslag ontvangt u ook een bijsluiter met extra 
informatie

De gemeenteraad heeft de nieuwe 
tarieven 2022 vastgesteld. Een 
tarievenoverzicht vindt u in de bijsluiter 
van de aanslag of op onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl. 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de Wet WOZ staat dat de gemeente 
jaarlijks nieuwe waarden moet 
vaststellen voor alle panden binnen 
de gemeente. De gemeente moet 
bij de waardebepaling uitgaan van 
het bedrag dat verkoop van de 
onroerende zaak zou opleveren in een 
ideale situatie. De datum waarop de 
waarde wordt bepaald (peildatum) 
is 1 jaar vóór de belastingplicht, dus 
de WOZ-beschikking per 1 januari 
2022 heeft peildatum 1 januari 
2021. De gemeente gebruikt voor de 
waardebepaling gegevens van het 
kadaster, bouwtekeningen, lucht- 
en omgevingsfoto’s en vraag- en 
verkoopcijfers van vergelijkbare 
objecten. De WOZ-waarde wordt 
gebruikt voor vaststelling van diverse 
belastingen, zoals bijvoorbeeld de 
onroerende-zaakbelastingen, de 
waterschapsbelasting en bij het 
bepalen van het eigenwoningforfait. 

Wijziging in de manier van berekenen
Vanaf 1 januari 2022 wordt gekeken 
naar de oppervlakte van huizen in 
plaats van naar de inhoud. Dit is 
landelijk zo besloten. Hierdoor kan de 
WOZ-waarde hoger of lager uitvallen. 
De gedachte achter het meten van 
gebruiksoppervlakte in plaats van 
inhoud is dat dit beter aansluit bij de 
manier waarop bijvoorbeeld taxateurs 
en makelaars woningen meten. 
Bovendien is het voor huiseigenaren in 
de meeste woningen makkelijker om 
de oppervlakte te meten dan de inhoud. 
In de gemeente Oude IJsselstreek zijn 

de werkzaamheden in het kader van 
deze overgang in 2021 uitgevoerd. 
Dat betekent dat alle nieuwe taxaties 
van woningen voor tijdvak 2022 zijn 
gebaseerd op vierkante meters. Om 
te kijken of de omzetting op de juiste 
manier is verlopen, zijn alle woningen 
gecontroleerd. Dit kan er soms 
voor zorgen dat er vergunningsvrije 
bijgebouwen, zoals een aanbouw, 
tuinhuis of dakkapel, zijn opgemerkt die 
nog niet in onze administratie stonden. 
Deze zijn nu ook opgenomen in de 
WOZ-administratie en meegenomen 
in de taxatie, wat gevolgen heeft voor 
de WOZ-waarde voor tijdvak 2022. De 
taxaties voor niet-woningen waren altijd 
al gebaseerd op vierkante meters. De 
Waarderingskamer, de toezichthouder 
op de WOZ, verwacht dat door de 
nieuwe meetmethode de WOZ-waarde 
hoger of lager kan uitvallen. Wat precies 
het gevolg is in individuele gevallen is 
lastig te beoordelen omdat woningen 
ook zonder die wijziging in waarde 
zullen stijgen in verband met de stijging 
op de woningmarkt. 

Covid-19
In eerste instantie bestond de indruk dat 
het COVID-19 virus geen directe gevolgen 
zou hebben voor de WOZ-waarden 
voor het jaar 2022. Uit de verkoopcijfers 
van woningen bleek dit ook zo te zijn. 
Dit geldt echter niet voor een bepaalde 
groep niet-woningen. Bepaalde sectoren 
zijn namelijk wederom zeer zwaar 
getroffen door de COVID-19 maatregelen 
en dit heeft dan ook gevolgen voor de 
WOZ- waarden van deze panden. De 
WOZ-waarden van deze panden zijn 
daarom tijdelijk verlaagd met 15%. 

Bezwaar
De gemeente bepaalt de WOZ-waarde 
nauwkeurig. Als u van mening bent 

dat deze niet klopt, kunt u dit via een 
bezwaarschrift, per e-mail of brief, 
kosteloos aan ons kenbaar maken.  
Soms schakelen inwoners zelf een 
deskundige in. Er zijn bedrijven die 
werken op no-cure-no-pay basis. Dit lijkt 
voor u gratis, maar de gemeente moet 
de kosten vergoeden bij toekenning 
van een bezwaar. Deze kosten worden 
een jaar later weer verwerkt in het tarief 
voor de onroerende-zaakbelasting. Dus 
indirect werkt dit kostenverhogend. 

MijnOverheid
De gemeente Oude IJsselstreek biedt 
inwoners de mogelijkheid om de 
aanslag gemeentelijke belastingen 
via MijnOverheid te ontvangen en te 
betalen. U ontvangt dan de aanslag in 
de berichtenbox van MijnOverheid en 
niet meer per post. Als u de aanslag 
gemeentelijke belastingen voortaan 
digitaal wilt ontvangen en betalen, moet 
u zich registreren voor de Berichtenbox 
op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor 
hebt u DigiD nodig. Na de registratie 
kunt u direct gebruikmaken van de 
Berichtenbox.

Taxatieverslag
Het taxatieverslag voor woningen 

kunt u inzien en downloaden via 
de berichtenbox van MijnOverheid 
(www.mijn.overheid.nl) met uw 
DigiD. Ga daarna naar het tabblad 
Woning en vervolgens naar WOZ – 
gegevens en klik dan op het adres. 
Als de aanslag op een bedrijfsnaam 
staat dan kunt u inloggen op www.
oude-ijsselstreek.nl (toets via de 
zoekbalk in: Taxatieverslag) met het 
aanslagnummer en aanslagbedrag. 
Een andere mogelijkheid is een e-mail 
sturen naar: belastingen@oude-
ijsselstreek.nl.

Vragen
Heeft u vragen over uw 
belastingaanslag, dan kunt u contact 
opnemen met team Belastingen van de 
gemeente: tel. (0315) 292 292 of stuur 
een e-mail naar: belastingen@oude-
ijsselstreek.nl.

Wist u dat?
• Een bezwaar indienen via de 

gemeente echt kosteloos is!
• Uw aanslag gemeentelijke 

belastingen digitaal kunt 
ontvangen en betalen via Mijn-
Overheid.nl!

Als u van mening bent dat uw aanslag niet klopt, kunt u ons altijd bellen om dit samen te bespreken en te 
kijken naar een mogelijke oplossing.

Nu te downloaden: de 112NL app
Mensen die niet goed kunnen horen 
en/of spreken, kunnen sinds half 
januari 2022 via een app de meldkamer 
bereiken. Ook voor mensen die de 
Nederlandse of Engelse taal niet 
beheersen is de app geschikt.
De app is voor iedereen te downloaden. 
En kun je gebruiken om de hulpdiensten 
in Nederland te bereiken, als bellen niet 
zo gemakkelijk gaat. 

Bellen met 112 kan nu ook met de app 
112nl 
Via de 112NL app krijg je contact met 
een meldkamer in Nederland en start 
de medewerker indien noodzakelijk een 
chatgesprek. Ook kun je aangeven in 
welke taal je wilt communiceren.
De app deelt automatisch de locatie van 
de melder met de meldkamer. Op basis 
van de ervaringen wordt de app verder 

doorontwikkeld. In de toekomst wordt de 
app uitgebreid met het meesturen van 
beeld en videomateriaal en een ik-kan-
niet-praten-knop.

Je kunt de app gratis downloaden
De app kun je gratis downloaden in 
de bekende appstores. Vul direct de 
gegevens in. Dan is de app klaar voor 
gebruik als elke seconde telt. 

Download de app 112NL
De app is beschikbaar voor Android en iOS. Download hem nu.  
Vul direct uw gegevens in. Dan is de app klaar voor gebruik als elke seconde telt.  
Let op! Misbruik van 112 is strafbaar. Test de app daarom niet na installatie,  
u houdt dan de lijn bezet voor mensen in nood.

Bellen met 112 kan nu  
ook met de app 112NL!
Door 112NL te gebruiken:

stuurt u automatisch deze gegevens naar de meldkamer

• welke hulpdienst u wil spreken

• uw naam

• uw telefoonnummer

• of u moeite heeft met spreken of horen

• uw voorkeurstaal voor de chatfunctie

kan de meldkamer een chatgesprek met u starten*

• als u niet of moeilijk kunt spreken of horen of 

• als u niet goed Nederlands of Engels spreekt

 stuurt uw telefoon automatisch uw locatie  
naar de meldkamer zodra u belt

Daarmee kan de meldkamer sneller de  

juiste hulp naar de juiste plaats sturen.

*  U ontvangt een notificatie als de chat wordt gestart.  
De Galaxy S8 en S9 laten deze notificatie niet zien.

Android

Android iOS

http://MijnOverheid.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.mijn.overheid.nl
http://www.mijn.overheid.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:belastingen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:belastingen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://MijnOverheid.nl
http://MijnOverheid.nl


4  |  Gemeentenieuws

Plan voor 22 woningen in 
Eksterstraat Ulft
Ontwikkelaar Klomps Bouw BV heeft 
een plan ingediend bij gemeente Oude 
IJsselstreek voor de bouw van 22 
woningen aan de Eksterstraat in Ulft. 
Het gaat om de grond waar voormalig 
sociale woningen stonden van Wonion. 
Het college heeft een principeakkoord 
gegeven voor de plannen en de 
ontwikkelaar kan de plannen nu verder 
uitwerken. 

Het principeverzoek gaat uit van de 
bouw van tien starterswoningen, 
negen levensloopbestendige (senioren)
woningen, een tweekapper en één 
vrijstaande woning. Er worden ook 
afspraken gemaakt over de overdracht 
van de grond. Van Wonion aan Klomps 
voor de woningen en van Wonion 
aan de gemeente voor een strook 
grond waar groen wordt aangeplant. 
Wethouder Ben Hiddinga: “De woningen 
passen prima binnen het gemeentelijke 
woningbouwbeleid, waarbij starters en 
senioren als doelgroepen met voorrang 
zijn aangewezen. Het type woningen 

in dit plan voldoet aan een grote 
behoefte aan levensloopbestendige en 
starterswoningen. We zijn als college 
dan ook blij, dat er weer woningen 
komen op een stuk grond, dat nu 
onbenut is.” 

De woningen voor starters worden 
als rijwoningen met twee bouwlagen 
en een schuine kap uitgevoerd. De 
levensloopbestendige (senioren)
woningen worden in één bouwlaag 
met schuine kap uitgevoerd. Op de 
begane grond is (minimaal) één slaap-en 
badkamer aanwezig zodat er zonder trap 
gewoond kan worden. In totaal worden 
er 22 woningen gebouwd. Daarvan zijn 
er 19 voor de doelgroepen die prioriteit 
hebben. De drie overige woningen zijn 
een tweekapper en één vrijstaande 
woning. Deze woningen zorgen voor een 
mooie stedenbouwkundige overgang 
van de bestaande woningen naar de 
nieuw te bouwen woningen. Verder 
kunnen deze drie woningen bijdragen 
aan doorstroming op de woningmarkt.

www.ikwilpleegouderworden.nl

Start campagne ‘Hier begint de zee’
Inwoners bewuster maken van schoon water 

Niet iedereen beseft dat de zee op straat begint. Of in uw eigen huis. Het 
afvalwater dat u door de wc of gootsteen spoelt komt via het riool, de 
waterzuivering en de rivier, in de zee terecht. Ook het afval dat op straat 
ligt, komt vaak via putten in het riool. Zo komt een groot deel van het afval 
uiteindelijk terecht in de zee. Het is heel makkelijk om dit te voorkomen: Gooi 
afval weg op de juiste plek. Om hier aandacht voor te vragen, is de campagne 
‘Hier begint de zee’ in verschillende gemeenten in de Achterhoek en de 
Liemers gestart. Waterschap Rijn en IJssel en de deelnemende gemeenten 
willen hiermee inwoners bewuster maken van afval en schoon water. 

Wethouder Ria Ankersmit; “Goede 
waterkwaliteit is belangrijk voor 
iedereen. Schoon en gezond grond- en 
oppervlaktewater is een noodzakelijke 
randvoorwaarde voor planten en 
dieren en draagt bij aan een gezonde 
leefomgeving om te werken, te wonen 
en recreëren. Hoe meer vervuiling er in 
het water zit, hoe moeilijker en duurder 
het wordt om ons water te zuiveren. En 
bijdragen aan schoon water is makkelijk. 
Door bijvoorbeeld geen afval langs de 
sloot te laten slingeren. Of door geen 
medicijnresten door de wc te spoelen, 
maar naar de apotheek te brengen of via 
het klein chemisch afval af te voeren. Zo 
kunnen we allemaal bijdragen aan een 
goede waterkwaliteit.”

Belang van schoon water 
Schoon water is belangrijk voor mensen, 
dieren en planten. We maken er de hele 
dag gebruik van. Toch is schoon water 
niet vanzelfsprekend. Waterschap Rijn 
en IJssel en alle gemeenten werken er 

hard aan om de kwaliteit van het water 
in de sloten, rivieren, meren en beken te 
verbeteren. Er heeft zich de afgelopen 
decennia veel verbeterd, maar we zijn er 
nog niet. In de zomer ontstaan nog altijd 
dekens van groene algen in de beken 
en in het zwemwater. Ook belanden er 
nog steeds medicijnen, microplastics 
en andere milieuvreemde stoffen in 
ons water, die daar niet thuishoren. 
Deze stoffen vormen een risico voor 
de natuur, maar mogelijk ook voor de 
volksgezondheid. 

Het Waterschap probeert vervuiling 
te voorkomen en haalt veel 
vervuilende stoffen uit het water via 
de rioolwaterzuiveringen. Zuiveringen 
kunnen echter niet 
alle stoffen eruit 
halen. Uw hulp is 
hard nodig! Meer 
tips vindt u op www.
weetvanwater.nl/
hierbegintdezee.

Wethouder Ria Ankersmit start de campagne in Oude IJsselstreek door het logo ‘Hier begint de zee’ bij 
een straatput te spuiten met biologisch afbreekbare verf. 

Zelftesten voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente stelt sinds deze week gratis zelftesten beschikbaar voor 
inwoners met een laag inkomen. Dit draagt bij aan de bestrijding van het 
coronavirus. Wethouder Bert Kuster: “We vinden het belangrijk dat al onze 
inwoners op een laagdrempelige manier aan zelftesten kunnen komen. 
Meer mensen zullen zich dan gaan testen, wat de kans op besmettingen 
met het coronavirus verkleint”. 

Voor wie?
De gratis testen zijn voor inwoners 
met een laag inkomen. Bijvoorbeeld 
inwoners die inkomensondersteuning 

ontvangen, AOW-ers met een beperkt 
aanvullend pensioen of inwoners met 
een minimum inkomen.
Zij hebben mogelijk onvoldoende 

financiële middelen om zelf testen te 
kopen.

Waar zijn de gratis testen 
verkrijgbaar?
Verschillende instanties in Oude 
IJsselstreek verstrekken de gratis 
zelftesten.  Dat zijn Sociaal Werk, 
schuldhulpmaatjes, Buurtzorg 
Jong, STOER, de bibliotheken en de 
Huiskamer van Terborg. De testen  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. 

http://www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee
http://www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee
http://www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee
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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden  
Frank Daamenstraat 23, Ulft
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
vergunning willen verlenen voor de realisatie van vier 
appartementen en de beperking van de oppervlakte 
winkelruimte op Frank Daamenstraat 23 in Ulft. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie 
nummer: NL.IMRO.1509.OV000083-ON01. De 
aanvraag is geregistreerd onder W-2021-0568.

Inzage 
De stukken liggen van 10 februari 2022 tot 24 
maart 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 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.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning 
kenbaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor 
het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een 
afspraak maken via de Publieksbalie. 

Ontwerpbeschikking Hogere waarde Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet geluidhinder een hogere waarde (ex 
artikel 83) willen vaststellen voor het realiseren van 
appartementen op het perceel gelegen aan Frank 
Daamenstraat 23 in Ulft. Uit onderzoek blijkt dat 
de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt 
overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de 

gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 
60 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage 
Het ontwerpbesluit ligt van 10 februari 2022 tot 24 
maart 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het 
ontwerpbesluit 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. 

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling een 
zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken 
via de Publieksbalie.
Tegen het ontwerpbesluit Hogere waarden kunnen 
gedurende de termijn van terinzagelegging alleen 
belanghebbenden een zienswijze indienen.

Vergunningen/Meldingen
ETTEN
- Kampstraat 13, plaatsen windmolen, aanvraag 

ontvangen 30-01-2022, procedure 1

HEELWEG
- Molenweg 28, bouw bijgebouw, aanvraag 

ontvangen 02-02-2022, procedure 1

SILVOLDE
- De Breide 66 en 68, plaatsen erkers en 

overstekken, aanvraag ontvangen 02-02-2022, 
procedure 1

- Lichtenbergseweg 24B, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 01-02-2022, procedure 1

SINDEREN
- Kasselderstraat 11, plaatsen 48 zonnepanelen/

veld, aanvraag ontvangen 29-01-2022, procedure 1

- Kasselderstraat 11, kappen 2 populieren, aanvraag 
ontvangen 29-01-2022, procedure 1

ULFT
- De Hogenkamp 68, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 01-02-2022, procedure 1
- Dr. Ariensstraat 51-53, verdagen beslistermijn met 

zes weken, verzonden  28-01-2022, procedure 3A
- Dr. Poelsstraat 8, aanbouw woning, vergunning 

verzonden 01-02-2022, procedure 3A
- Eksterstraat 111, verdagen beslistermijn met zes 

weken, verzonden  31-01-2022, procedure 3A
- Hutteweg 26A, plaatsen muurschildering, 

vergunning verzonden 31-01-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Laege Es 26, bouw berging, aanvraag ontvangen 

28-01-2022, procedure 1

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.
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