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Drie burgemeesters tijdens de 
herdenking bij het monument in 

Megchelen, vlnr. locoburgemeester 
Detlev Csiesso van de gemeente 
Apeldoorn, burgemeester Otwin 
van Dijk van de gemeente Oude 

IJsselstreek en burgemeester 
Christoph Gerwers van Stadt Rees 

Herdenkingstocht 
Megchelen-Rees- 
Megchelen
Afgelopen zondag werd de herdenkingstocht van Megchelen naar Rees en van 
Rees naar Megchelen gehouden. Een wandeltocht over de route die eind 1944 
voor veel dwangarbeiders van Kamp Rees een vluchtweg naar de vrijheid was. Een 
wandeltocht om te herdenken, te gedenken en om niet te vergeten. Zeker nu!

Megchelen heeft een grote rol gespeeld bij 
de opvang van Nederlandse dwangarbei-
ders uit het net over de grens gelegen kamp 
Rees. Het kamp heeft maar vijf maanden 
bestaan, maar de omstandigheden waren 
ronduit vreselijk. Ruim 300 van hen kwamen 
om door ontbering, ziekte of mishandeling. 
In december 1944 werden in Megchelen 
de eerste Nederlandse dwangarbeiders 
opgevangen die uit Rees waren gevlucht. 
Megchelenaren die het gebied als hun 
broekzak kenden, wisten in februari 1945 
enkele honderden dwangarbeiders naar 
hun dorp te krijgen. De ernstig verzwakte 
mannen werden in de dorpsschool 
opgevangen die was ingericht als een 
illegaal noodhospitaal.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Otwin Van Dijk begon zijn 
toespraak bij het gedenkteken aan de 
Julianaweg met het benoemen van de 
huidige situatie in Oekraïne. “Vol ongeloof 
en verbijstering keek ik de afgelopen 
weken naar de berichten die in rap 
tempo binnenkwamen. Wie had dit voor 
mogelijk gehouden? Zo’n ongekende 
daad van agressie. Rusland dat Oekraïne 
- een soevereine en onafhankelijke staat - 
barbaars binnenvalt. Met raketten, tanks en 
vliegtuigen. Dat hebben we in Europa heel 
lang niet meer gekend. Een bizarre daad die 
een streep zet door een vreedzaam Europa. 
De beelden die we op televisie zien gaan 
door merg en been. Huilende, biddende en 

wanhopige inwoners van Oekraïense steden 
en dorpen. Straten en wijken die kapot 
zijn geschoten. Burgerslachtoffers die op 
de weg liggen met een dekentje over hun 
lichaam. Mensen die schuilen in metrosta-
tions. Een kerncentrale die wordt bestookt.”

Verdriet en machteloosheid
De burgemeester roemt president Zelensky 
die dapper z’n volk voorgaat. Die de moed 
erin probeert te houden door in een T-shirt 
z’n bevolking dagelijks toe te spreken. “Dit 
conflict kent op voorhand al geen winnaars. 
Louter verliezers. Zowel Oekraïners, als 
Russen, als de internationale gemeenschap 
zijn hiervan het slachtoffer. Ik kan alleen 
maar hopen dat uiteindelijk het gezond 
verstand én de liefde voor vrede wint.” 
De beelden op televisie van alle vluchtende 
mensen kunnen herinneringen oproepen 
aan de vluchtroute van de dwangarbeiders 
uit kamp Rees die op weg waren naar 
een veilig onderkomen. “Onze gedachten 
zijn bij al die mannen die in de winter van 
1944/1945 het kamp ontvluchtten”, besluit 
de burgemeester. “We staan vandaag stil bij 
de slachtoffers, die destijds onder onmen-
selijke omstandigheden hebben geleefd en 
zijn gestorven. We staan er elk jaar bij stil 
met deze wandeltocht, maar dit jaar komt 
het nog harder binnen. Het onvoorstel-
bare verleden wordt op een wrede manier 
ingehaald. Niet vergelijkbaar in feiten maar 
wel in gevoel. Ik voel, samen met u, het 
verdriet en de machteloosheid.”

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.

Inloop-
bijeenkomst 
herinrichting 
Vennebulten-
Zwarte Veen 
Heelweg
Dinsdag 22 maart is er een 
inloopbijeenkomst over de herinrichting 
van het Zwarte Veen in de Radstake. Deze 
herinrichting is een onderdeel van het project 
Aaltense Goor en Zwarte Veen, waarin 
wordt samengewerkt tussen Waterschap 
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, LTO Noord 
afdeling Oost-Achterhoek, gemeente Aalten, 
gemeente Oude IJsselstreek, provincie 
Gelderland, de bewonerswerkgroep en 
belangenorganisaties op het gebied van 
natuur en milieu.

Voor meer informatie 
over dit project: 
www.wrij.nl/thema/
actueel/projecten/
actuele-projecten/
herinrichting-0/ of 
scan de QR-code

De werkzaamheden voor het deelgebied 
Aaltense Goor zijn in 2020 afgerond. 
Voor het deelgebied Zwarte Veen is een 
inrichtingsplan opgesteld. Graag voorzien 
wij u van informatie over dit inrichtingsplan 
tijdens een inloopbijeenkomst op: 
Datum: Dinsdag 22 maart
Tijdstip: Tussen 16:00 en 20:00 uur
Locatie: De Radstake, Twente-Route 8, 
Heelweg

Deze bijeenkomst is tussen deze tijden 
vrij toegankelijk. U hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden. Medewerkers van het 
Waterschap en de gemeente staan voor u 
klaar om uitleg te geven en uw vragen te 
beantwoorden.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/herinrichting-0/
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/herinrichting-0/
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/herinrichting-0/
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/herinrichting-0/
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Jaarverslag klachtenbehandeling 
2021
Op grond van de wet moet de gemeente zorgdragen voor een goede 
klachtenbehandeling. De gemeente Oude IJsselstreek werkt vanuit het 
vertrouwen in de inwoner. Soms komt het echter voor dat u als inwoner niet 
tevreden bent over de gemeente en een klacht indient. Op 2 maart 2022 is 
het Jaarverslag klachtenbehandeling 2021 aan het college aangeboden. 
Uw klachten kunnen concrete en bruikbare informatie opleveren waardoor 
wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dit leest u ook terug in de 
aanbevelingen bij het jaarverslag. 

In 2021 zijn 33 klachten (2020: 
37) binnengekomen die aan de 
klachtencoördinator zijn voorgelegd. 
In bijna alle gevallen is de klacht 
telefonisch of per e-mail/schriftelijk 
afgehandeld zonder dat er een officiële 
hoorzitting heeft plaatsgevonden. De 
klachtencoördinator streeft ook altijd 
naar een laagdrempelige, praktische 
oplossing zonder daarbij uiteraard de 
aard/ernst van de klacht uit het oog te 
verliezen. 

U kunt een klacht schriftelijk, 
mondeling, per e-mail, telefonisch 
of via het klachtenformulier op onze 
website indienen. De gemeente vindt 
het belangrijk dat klachten vormvrij 
ingediend kunnen worden zodat er geen 
drempels opgeworpen worden. Het 
klachtenformulier op de website van de 
gemeente werd veruit het vaakst, bij 29 
van de 33 klachten (88%), gebruikt om 
een klacht in te dienen. 2 jaar gelden 
werd nog slechts 46,6% van de klachten 
ingediend per klachtenformulier. De aard 
van de klachten was in 2021 zeer divers; 
in de meeste gevallen ging het over 
(gebrekkige) communicatie of onheuse 
bejegening.  

In de praktijk gaat het overigens 
niet alleen om klachten die worden 
ingediend tegen medewerkers van de 
gemeente Oude IJsselstreek, maar 
ook om klachten over het beleid of 
andere organisaties. De gemeente 
streeft naar een goede afwikkeling 
van uw klacht. Als u het toch niet 
eens bent met de uitkomst van de 

klachtbehandeling dan kunt u een 
verzoek indienen bij de Nationale 
Ombudsman. De klachtencoördinator 
bezoekt normaliter jaarlijks het congres 
van de Nationale Ombudsman om 
de informatievoorziening op peil te 
houden. Dit jaar ging dit congres helaas 
(wederom) niet door vanwege de 
coronamaatregelen. 

In totaal zijn er in 2021 10 
verzoekschriften behandeld door 
de Nationale Ombudsman. In veel 
gevallen gaat het hierbij echter om 
verzoekschriften die niet eerst aan de 
klachtencoördinator zijn voorgelegd. 
Van die 10 verzoekschriften, heeft de 
Nationale Ombudsman in 9 gevallen 
geen aanleiding gezien om een 
onderzoek in te stellen. Vaak zijn klagers 
terugverwezen naar de gemeente. In 1 
geval heeft de Nationale Ombudsman 
wel aanleiding gezien om een onderzoek 
in te stellen. Deze klacht is bij het 
publiceren van dit jaarverslag nog 
in behandeling. Het resultaat van dit 
onderzoek wordt meegenomen in het 
overzicht over het jaar 2022 van de 
Nationale Ombudsman.

U kunt het volledig jaarverslag over de 
klachtenbehandeling lezen op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl.

Afval en SOPOIJ
SOPOIJ is een aantal jaren geleden 
ontstaan uit de 21 verenigingen 
en scholen uit de hele gemeente 
die destijds verantwoordelijk 
waren voor het inzamelen van oud 
papier. Daar komt de naam ook 
vandaan:  Stichting Oud Papier Oude 
IJsselstreek. Onze activiteiten zijn 
een verlengstuk van het afvalbeleid 
binnen de gemeente, maar wij halen 
geen oud papier meer op.

De oorspronkelijke naam is dus niet 
meer van toepassing. Een beter 
alternatief is: ‘Save Our Planet Oude 
IJsselstreek’.  We maken ons sterk 
voor het schoner en duurzamer 
maken van onze leefomgeving en zijn 
hier ook actief mee bezig.

Op dit moment bestaan onze 
activiteiten uit drie pijlers:

Zwerfvuil-acties: onze vrijwilligers 
gaan met een prikstok, vuilniszak 
en oranje hesje de gemeente 
in om zwerfvuil te verzamelen. 
We concentreren ons daarbij op 
schone kernen & hotspotlocaties. 
Hotspotlocaties zijn plekken waar we 
vaak veel afval zien liggen. Omdat we 
op deze plekken zwerfvuil opruimen 
zien we dat een schone plek minder 
snel opnieuw vervuilt.  Van maart tot 
en met december wordt er bijna elke 
week ergens in de gemeente geprikt. 
Zo proberen we onze leefomgeving 
schoon te houden. 

Rode container: in bijna alle kernen 
van onze gemeente hebben we een 
rode container met het opschrift 

‘SOPOIJ zorgt voor…' geplaatst. Hier 
kunnen inwoners kleine elektrische 
apparaten inleveren. Wij willen deze 
inzameling zo makkelijk mogelijk 
maken om te voorkomen dat dit 
afval bij het restafval terechtkomt. 
We leveren de volle containers in 
bij Stichting Aktief in Doetinchem. 
Daar belanden sommige apparaten 
in de kringloopwinkel, de rest wordt 
verwerkt tot grondstoffen.  

Thema-avonden: Om mensen 
bewust te maken van afvalscheiding, 
energieverbruik, hergebruik, recycling, 
grondstoffengebruik en meer, is het 
belangrijk dat we bij de consument 
beginnen. Daarom verzorgen we 
samen met scholen en deelnemende 
verenigingen themamiddagen of 
-avonden. Met als doel het vergroten 
van de bewustwording. Zo maken we 
ons samen sterk voor een schone 
en duurzame leefomgeving en een 
circulaire economie.

Jos Miggelbrink
Bestuurslid SOPOIJ 

 Jos Miggelbrink (SOPOIJ)

Bezoek aan Ulamo
Onlangs bracht wethouder Ben 
Hiddinga een bezoek aan Ulamo in Ulft. 
Het in 1961 opgerichte bedrijf is een 
internationaal opererend familiebedrijf 
waar ongeveer 200 mensen werken. 
Het is verdeeld in een aantal takken. 
Coating bv is specialist in bewerking 
van metaal met (poeder)coating. 
Metaal bv is producent van metalen 
accessoires voor de radiatoren 
industrie. De derde tak is Sentimo die 
zorgt voor metalen radiatorbekleding. 
Met name Sentimo is de afgelopen 

periode fors in Nederland gegroeid 
en zal dat naar verwachting op korte 
termijn ook in andere delen van Europa 
doen.

Meer informatie over dit bedrijfsbezoek, 
met name over de duurzaamheidspro-
gramma’s voor bedrijven waar Ulamo 
aan meedoet, leest u op onze website.

Vlnr.: Oscar Rutten (managing director Ulamo), 
Marco te Pas (algemeen directeur Ulamo) en 

wethouder Ben Hiddinga.

http://www.oude-ijsselstreek.nl


Bedankt
De inwoners van Oude 
IJsselstreek worden tijdens 
de compostdag bedankt 
voor hun inspanningen om 
het gft-afval gescheiden 
te houden van het 
restafval. Een bedankje 
in de vorm van gratis 
compost. De voorraad 
compost bestaat uit 90 

GFT én 
etens-
resten

Zaterdag 26 maart houdt de gemeente weer de zo 
langzamerhand traditioneel geworden compostdag. Tijdens 

deze dag staat het belang van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval 
centraal. Waarom doen we het ook alweer? Om iedereen bewust te maken van de 
meerwaarde om gft-afval te composteren en te vergisten. Afvalscheiding loont.

Uit analyses blijkt dat ruim 
een derde van de inhoud 
van de grijze containers 
(restafval) in in onze 
gemeente eigenlijk in de 
groene container (groente-, 
fruit-, en tuinafval + 
etensresten) hoort. Als we er 
samen voor zorgen dat we dit 
afval nóg beter gaan scheiden 
leveren we een waardevolle 
bijdrage aan een beter milieu. 
Daar gaan we voor! 

Er zijn twee maten containers: 140 en 240 
liter. U kunt uw 140 liter container gratis 
omruilen voor een 240 liter container.

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met Inovim T. (0800) 33 36 699.

Er zijn 4 vaste gratis 
ophaalrondes per jaar voor 
het grove snoei- en tuinafval: 
in de weken 10, 14, 44 en 48 
van 2022. Het grof snoei- en 
tuinafval wordt alleen op 
afroep ingezameld. Twee 
weken voor elke inzamelronde 
kunt u zich aanmelden via een 
digitaal aanmeldformulier 
op www.oude-ijsselstreek.
nl/inzameling-grof-groen of 
telefonisch via het speciale 
servicenummer (0314) 377 408.

Voorbeeld: wordt het grof 
snoei en tuinafval in week 14 
opgehaald, dan moet u zich 
uiterlijk op vrijdag van week 13 
voor 12.00 uur aanmelden.
Grof snoei- en tuinafval kunt 
u altijd wegbrengen naar de 
afvalbrengpunten van een van 
de particuliere inzamelaars. 
Informatie over de inzamelaars 
vindt u op
 www.mijnafvalwijzer.nl. 
U betaalt hiervoor het tarief dat 
de inzamelaar bepaalt. 

�  Compost stimuleert de groei van gewassen.
�   Compost regelt de waterhuishouding van de 

bodem op een natuurlijke manier, waardoor 
er minder gesproeid hoeft te worden.

�  Compost zorgt voor een natuurlijke balans 
in de bodem.

�  Grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn 
met compost onderdrukken bodemziekten.

�  De structuur van de grond verbetert door 
het gebruik van compost. Water-, lucht- 
en gronddeeltjes zorgen voor een goede 

gemeente eigenlijk in de 
groene container (groente-, 
fruit-, en tuinafval + 
etensresten) hoort. Als we er 
samen voor zorgen dat we dit 
afval nóg beter gaan scheiden 
leveren we een waardevolle 
bijdrage aan een beter milieu. 
Daar gaan we voor! 

240 L

140 L

Compostdag op 
zaterdag 26 maart

Wist u dat uw 
etensresten gewoon 

in de groene 
container mogen?uiterlijk op vrijdag van week 13 

afvalbrengpunten van een van 

Informatie over de inzamelaars 

U betaalt hiervoor het tarief dat 

in de groene in de groene 
container mogen?

in de groene 
container mogen?

in de groene 

Wist u dat uw 

Gratis ophaalrondes 
voor grof snoei- 
en tuinafval

Compost als natuurlijke 
bodemverbeteraar

Tip!
Plaats een klein gft + 

etensresten afvalbakje op 
uw aanrecht. Het afvalbakje 
houdt u eenvoudig schoon 

door een ko�efilter of stuk 
krantenpapier onderin te 

leggen.

1/3

Een grotere of 
extra groene 
container

ton los gestort materiaal 
en circa 3.600 zakken van 
40 liter. 

Afhalen compost
De compost kan door 
inwoners van de gemeente 
gratis worden afgehaald 
op zaterdag 26 maart 
tussen 09.00 en 13.00 uur 
op de werf, de 

Hogenkamp 10 in 
Ulft. U moet wel uw 
legitimatiebewijs 
meenemen.

U kunt kiezen uit:
•  losgestorte compost 

(maximaal ca. een halve 
m3) of

•  compost in zakken 
(maximaal 6).

Voor los gestort compost 
is het noodzakelijk dat u 
met een aanhangwagen 
komt. Uw aanhangwagen 
wordt met behulp van 
een heftruck geladen. Bij 
benadering dus een halve 
m3 per aanhanger.

Voor alle compost geldt: 
OP = OP!

Denkt u hieraan? 
Bij losse lading, zoals los gestort compost, moet 
uw aanhanger voorzien zijn van een ladingnet of 
zeil, zodat er niets af kan waaien.

Voor vragen of informatie kunt u bellen met 
(0315) 292 292.

bodemstructuur voor de ontwikkeling van 
het wortelstelsel van planten.

�  Door gebruik van compost in plaats 
van veen beperken we de afgraving van 
veengebieden.

�  Er is minder (kunst)mest nodig en dat is 
goed voor het milieu.

�  Compost is een echt kringloopproduct: 
organisch materiaal van de bodem komt 
weer terug in diezelfde bodem.



Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Energiebespaartour groot succes

In de laatste week van februari konden mensen 
die daarvoor waren uitgenodigd een gratis 
energiebespaarbox ophalen. Het was ontzettend druk 
op de ophaallocaties, veel mensen wisten de weg te 
vinden. Daarmee was deze actie in onze gemeente 
een groot succes.
De Agem heeft deze actie voor de gemeente opgezet. 
Op 22 februari konden mensen in de DRU in Ulft 
terecht voor een box, en op 24 februari in het Borchuus 
in Varsseveld. Op beide dagen was het erg druk en 
was het af en toe zelfs lastig om daadwerkelijk op de 
locatie te komen. 
Dit geeft aan hoeveel belangstelling er is voor 

energiebesparing. En niet zo gek ook. Met de 
huidige prijzen is besparen op de energierekening 
erg belangrijk. Op deze manier hebben veel mensen 
kleine energiebesparende maatregelen in huis 
gehaald, waardoor energie wordt bespaard en de 
energierekening dan ook een klein beetje omlaag zal 
gaan. Het zijn kleine stapjes, maar wel in de goede 
richting.

De gemeente heeft het afgelopen jaar de Transitievisie 
Warmte vastgesteld. Een document waarin 
beschreven staat hoe we de komende jaren op zoek 
gaan naar duurzame warmtebronnen. Hierin zijn 

Varsseveld en Silvolde twee belangrijke dorpen. Daar 
gaan we alvast zoveel mogelijk met bewoners aan 
de slag om samen deze zoektocht te volbrengen. 
Daarom gaan we hier nu ook alvast een aanvullende 
actie uitvoeren. Net als vorige week gaan we ook 
deze week in Varsseveld en Silvolde de straat op om 
huishoudens een gratis energiebespaarbox aan te 
bieden. Dit wordt gedaan door gemeentemedewerkers 
samen met enthousiaste vrijwilligers. Op die manier 
proberen we de energiebesparende maatregelen bij 
nóg meer mensen thuis te krijgen. Zo wordt er in de 
hele gemeente energie bespaard en gaat voor veel 
meer mensen de energierekening omlaag. 

Wethouder Janine Kock overhandigt een energiebespaarbox aan Steffi en Kim uit Silvolde. Een welkom presentje in deze tijd met snel stijgende energiekosten.

Energiecoaches
De energieprijzen stijgen alleen maar verder. Na een 
strenge winter hoopten we allemaal dat de prijzen wat 
zouden dalen, maar dat gebeurt voorlopig helaas nog 
niet. Gelukkig kunt u zelf ook maatregelen nemen om 
uw energierekening wat omlaag te brengen. Het Agem 
Energieloket kan u hierbij helpen. Zij hebben veel 

kennis in huis over het verduurzamen van woningen. 
Ze hebben een klantenservice die iedereen kundig te 
woord staat. En ze hebben ook energiecoaches. De 
energiecoach kan u kosteloos en vrijblijvend helpen 
om inzicht in uw energieverbruik en energierekening te 
krijgen.

Meer informatie: kijk dan op www.agemenergieloket.nl 
 stuur een e-mail naar energieloket@agem.nl, of bel 
naar (0314) 820 360.

http://www.agemenergieloket.nl
mailto:energieloket%40agem.nl?subject=


Burgerinitiatief Energie 
zoekt vrijwilligers
Het doel van het Burgerinitiatief Energie 
in Oude IJsselstreek (BEOIJ) is om 
in 2030 zelf net zoveel energie op te 
wekken als we verbruiken. Ze doen 
dat met draagvlak en medewerking 
van inwoners. Bent u betrokken bij de 
toekomst van uw omgeving en wilt u 
bijdragen aan het energievraagstuk in de 
gemeente? Dan kunt u nu het verschil 
maken.

BEOIJ zoekt vrijwilligers met expertise 
die hen kunnen helpen. Als vrijwilliger 
bent u ongeveer een avond per 
twee weken bezig met dit initiatief. 
Door die tijd te investeren, kunt u 
straks trots terugkijken op het feit 
dat u de grondlegger bent van een 
energieneutrale gemeente.

Het burgerinitiatief is een samenwerking 
tussen tientallen lokale comités 
en belangenverenigingen uit de 
gemeente die allemaal betrokken 
zijn bij de energietransitie. Er is een 
kerngroep van vier leden die het BEOIJ 
vertegenwoordigen en nu, samen met de 
inwoners en met u, aan de slag gaan.

BEOIJ is georganiseerd in vier 
teams. Zij zoeken mensen voor het 
communicatieteam, het DRU-eventteam, 

het energiecoöperatie-team en het 
innovatieteam.

Voor het communicatieteam zoeken zij:
- een communicatie medewerker
- een tekstschrijver
- een fotograaf
- een online marketeer en
- een beeldend kunstenaar.

Bent u creatief en weet u op 
inspirerende wijze mensen in beweging 
te zetten door tekst, beeld, beelden 
en/of gebruik te maken van social 
media? Is het uw hobby en uw passie 
en kunt u die nu inzetten voor een 
relevant thema? De werkzaamheden 
zijn bijvoorbeeld het opzetten van een 
communicatieplan rondom een event, 
het bijhouden van social media en op 
creatieve wijze betrekken en informeren 
van inwoners van de gemeente. Stuur 
dan een e-mail met een korte motivatie 
naar info@burgerinitiatief-eoij.nl 

Toekomstbestendig 
Wonen Lening
Het wordt steeds aantrekkelijker om uw huis te verduurzamen. Dit zijn 
vaak flinke investeringen die u niet zomaar even kunt missen. Daarvoor 
is er een gunstige lening vanuit de gemeente: de Toekomstbestendig 
Wonen Lening. Deze lening kan worden gebruikt voor allerlei 
verduurzamende maatregelen aan de woning en kent relatief gunstige 
voorwaarden. 

Een rekenvoorbeeld
We lichten dit toe met een 
rekenvoorbeeld. De cijfers die we 
hiervoor gebruiken, komen van de 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(SVn) en Milieucentraal. 

Stel, u wilt de lening gebruiken om uw 
dak te isoleren. Hiervoor rekenen we 
met isolatie van een schuin dak op 
een hoekwoning, die van geen isolatie 
naar een goede isolatiewaarde gaat 
(Rc-waarde: 4). Ook gaan we ervan uit 
dat de zolder niet verwarmd wordt. 
De kosten hiervoor zijn eenmalig 
ongeveer € 4.400. 

Dit bedrag kun je lenen door middel 
van de Toekomstbestendig Wonen 
Lening. De looptijd hiervan is 120 
maanden, de rente is 1.60%. Daarmee 
komt de bruto maandlast uit op  
€ 39.70. De uiteindelijke kosten voor 

de lening zijn daarmee € 4.764,35. 
Met deze dakisolatie bespaart 
u jaarlijks ongeveer € 450, dus 
maandelijks ongeveer € 37.50. 
Dit is ongeveer gelijk aan de bruto 
maandlast van de lening. Echter, na 
120 maanden heeft u geen kosten 
meer aan de lening. De kosten die u 
bespaart door de isolatie van het dak, 
lopen daarna natuurlijk door. 

Dus uiteindelijk levert de dakisolatie 
altijd meer op dan dat de lening kost. 
En met de stijgende energieprijzen is 
de uiteindelijke besparing alleen maar 
groter. 

Mocht u nog meer informatie willen 
over deze lening? Kijk dan eens op de 
website van de Agem:  
www.agemenergieloket.nl.

Gemeente en STOER helpen bij geldzorgen
De kosten van gas en stroom stijgen enorm sinds eind vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne zijn de 
prijzen nog verder gestegen. Niet alleen van de energierekening, maar ook van benzine en andere 
kosten voor levensonderhoud. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen in de knel komen. 
De gemeente en STOER ondersteunen en helpen. Ook als de geldzorgen om iets anders gaan dan de 
energierekening.

Landelijke regeling
Het kabinet heeft eind vorig jaar al besloten dat er 
voor iedereen in Nederland een verlaging van de 
energiebelasting komt. Voor inwoners met een laag 
inkomen heeft de regering afgelopen week een extra 
financiële tegemoetkoming aangekondigd voor de 
stijgende energierekening.
Hoe deze regeling er precies uit gaat zien, weet de 
gemeente op dit moment nog niet. Zodra er meer 
bekend is, zullen wij u hierover informeren via onder 
meer dit Gemeentenieuws en de website. 

Heeft u financiële problemen vanwege de 
energierekening?
Mogelijk dat u nu al financiële problemen ervaart 
door de gestegen energieprijzen. Inwoners met 
een laag inkomen kunnen dan bijzondere bijstand 
aanvragen bij de gemeente. Medewerkers van STOER 
gaan hierover graag met u gesprek. Loop daarom 
binnen bij STOER op het DRU Industriepark in Ulft 
(dat kan iedere dag tussen 08.30 - 17.00 uur) of bel 
(0315) 553 553.
De medewerkers kunnen u ook helpen bij het 
aanvragen van bijzondere bijstand. Op de website van 
de gemeente staat meer informatie over bijzondere 
bijstand. 

Hulp bij geldzorgen
De gemeente wil inwoners helpen die het financieel 
moeilijk hebben. Ook als de geldzorgen om iets anders 
gaan dan de energierekening. Heeft u geldzorgen? Op 
tijd hulp zoeken geeft rust. De hulpverleners van STOER 
luisteren naar uw verhaal. Samen met u zoeken ze een 
passende oplossing. 
Kent u iemand, bijvoorbeeld een kennis of een 
familielid, die geldzorgen of financiële problemen 
heeft? Laat hem of haar dan weten dat de gemeente 
of STOER kan helpen! Kijk voor meer informatie op 
www.stoerversterkt.nl, kom langs bij STOER op het 
DRU Industriepark, loop binnen bij het inloopspreekuur 
in de Mini Manna Markt in Ulft (iedere dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur) of bel met STOER (0315) 553 553. 

Week van het Geld: op pad met de Praotbus
Van 28 maart tot 1 april is het de Week van het Geld. 
Ook de gemeente doet hier aan mee. Samen met 
STOER, Sociaal Werk en Schuldhulpmaatje. In deze 
week gaan we onder andere met de Praotbus op pad 
om met u in gesprek te gaan over omgaan met geld 
en geldzorgen. Twee inwoners uit onze gemeente, 
die schulden hebben gehad, gaan met ons mee in 
de bus. Zij delen graag hun verhaal. Ook kunt u in 
gesprek met deskundigen als u geldzorgen heeft 
of mensen kent met geldzorgen. De Praotbus staat 
dinsdagmiddag 29 maart in Ulft, bij Schuurman 
Schoenen en donderdagmiddag 31 maart in 
Varsseveld (parkeerplaats COOP). Beide middagen 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

mailto:info%40burgerinitiatief-eoij.nl%20?subject=
http://www.agemenergieloket.nl
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Wanneer verlichten we wel en 
wanneer niet?
Vorige maand heeft de gemeenteraad het verlichtingsbeleid vastgesteld. 
Met dit beleid kiezen we voor een leefbare, energiezuinige en duurzame 
openbare ruimte voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat bereiken 
we door gezamenlijk te kijken welke hoeveelheid licht, op welk moment 
van de dag waar nodig is.

Licht als hulpmiddel
In Nederland leven we net zoveel uren 
in het donker als in het licht. Daarom is 
de openbare verlichting ook belangrijk 
bij activiteiten die plaatsvinden in het 
donker. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid 
en een prettige leefomgeving. Maar 
verlichting heeft ook nadelige gevolgen: 
het kost energie, kan lichthinder 
veroorzaken, heeft effect op de flora 
en fauna én op onze gezondheid. Ons 
lichaam heeft namelijk ook donkerte 
nodig, onder andere voor de aanmaak 
van melatonine. Daarom is het belangrijk 
dat we goed afwegen waar we licht 
plaatsen, op welke tijden deze moet 
branden en hoeveel licht we gebruiken.  

Wij vinden het belangrijk om niet 
alleen naar de openbare verlichting te 
kijken, maar naar alle lichtbronnen in 
de openbare ruimte. Samen bepalen 
ze immers het beeld buiten. Door 
gezamenlijk op te trekken kunnen 
we een prettigere openbare ruimte 
creëren die bijdraagt aan een gezonde 
leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Wat willen we bereiken? 
We willen een toekomstbestendige, 
prettige en veilige leefomgeving. Bij het 

beheren van de openbare verlichting 
willen we voldoen aan het landelijke 
energieakkoord en lichthinder en 
lichtvervuiling verminderen. Wat gaan 
we hiervoor doen? We gaan meer 
verlichting dimmen, kijken bij vervanging 
kritisch of en op welke tijdstippen er 
verlichting nodig is. En verlichting die op 
leeftijd is, vervangen we door de meest 
energiezuinige soort die beschikbaar 
is. Daarnaast gaan we in gesprek met 
ondernemers, inwoners en verengingen 
om samen te kijken of we eventuele 
lichthinder en lichtvervuiling kunnen 
verminderen of zelfs stoppen. 

Meer informatie over het 
verlichtingsbeleid vindt u op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl/
openbare-verlichting 

Informatie over Oekraïne

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen 
op gang gebracht. Al het oorlogsleed dat we zien, maakt veel emoties los. 
Het is mooi om te merken hoe de samenleving en ook de inwoners van 
Oude IJsselstreek, klaar staat voor Oekraïne. Veel mensen willen wat doen. 
Inwoners hebben ook veel vragen en zorgen. 

Waar vind ik informatie?
Op de gemeentelijke website  
(www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine) 
staat actuele informatie over de situatie 
in Oekraïne. Ook verwijzen we door 
naar allerlei organisaties en instanties 
die informatie delen over de laatste 
stand van zaken zoals de Rijksoverheid, 
vluchtelingenwerk en Giro555.  
Kunt u geen antwoord vinden op uw 
vraag, dan kunt u deze stellen via een 
digitaal formulier op de website of 
contact opnemen met de gemeente via 
ons algemene telefoonnummer (0315) 
292 292.  

Opvang 
In de Achterhoek worden de komende 
tijd al verschillende opvanglocaties voor 
Oekraïense vluchtelingen geopend. 
Als gemeente nemen wij uiteraard 
ook onze verantwoordelijkheid hierin. 
We brengen locaties in beeld die snel 
geschikt te maken zijn om Oekraïners 
op te vangen. Dat kan noodopvang zijn 
voor enkele weken, of opvang voor een 
wat langere periode. Voor een kleine 
groep of voor grotere groepen. We 
zijn in gesprek over enkele locaties. 
De ontwikkelingen hierin gaan snel. 
Zodra er meer concrete informatie is 
over mogelijke opvanglocaties in onze 
gemeente, maken we dat bekend. De 
laatste informatie hierover vindt u steeds 
op onze website. 

Particuliere opvang
Wilt u thuis vluchtelingen opvangen? 
Heeft u een logeerplek? Meldt u zich 
dan bij Takecarebnb, de organisatie 
die bemiddelt tussen vluchtelingen en 
gastgezinnen. Dit kan via de website: 
https://takecarebnb.org.

Op 17 maart is er een informatieavond 
over de opvang van vluchtelingen in een 
gastgezin. Deze informatieavond vindt 
plaats in Bredevoort en is zowel live als 
online te volgen. Meer informatie vindt u 
op www.koppelkerk.nl.

Als u op dit moment al Oekraïense 
vluchtelingen thuis opvangt, vragen we 
u dat bij ons te melden. Dit in verband 
met mogelijke ondersteuning vanuit de 
gemeente. Dat kan via de website of u 
kunt ons bellen op (0315) 292 292. 

Hartverwarmende initiatieven
Veel inwoners en ondernemers willen 
hulp bieden aan de Oekraïners. Wilt 
u ook graag uw steentje bijdragen? 
Misschien kunt u aansluiten bij één 
van de initiatieven die er al zijn in 
onze gemeente. Deze vindt u op onze 
website die we steeds updaten.
U kunt een eigen initiatief ook bij ons 
melden via de website
www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine.

Inzameling snoei- en tuinafval 
(alleen op afroep)
In week 14 - dit is van maandag 4 t/m vrijdag 8 april - 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 https://
www.oude-ijsselstreek.nl/inzame-
ling-grof-groen of telefonisch via het 
speciale servicenummer (0314) 377 
408. Aanmelden kan vanaf maandag 
21 maart tot vrijdag 1 april 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.

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

http://www.oude-ijsselstreek.nl/openbare-verlichting
http://www.oude-ijsselstreek.nl/openbare-verlichting
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine
https://takecarebnb.org
http://www.koppelkerk.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Bakkerskampstraat 12, verlengen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 03-03-2022, procedure 1
- Brokkenstraat 3, verlengen proceduretermijn met 6 

weken, verzonden 09-03-2022, procedure 3A
- Den Dam 15, besluit opleggen maatwerkvoorschriften 

voor uitvoeren bodemonderzoek (milieu)besluit 
verzonden 03-03-2022, procedure 3A

GENDRINGEN
- Wiekenseweg 30, uitbreiding opslaghal, vergunning 

verzonden 04-03-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Twente-Route 24A: handelen in strijd met regels RO: 

starten kapsalon aan huis, verdagen besluit met 6 
weken, brief verzonden 03-03-2022. procedure 3A

SILVOLDE
- Prins Bernhardstraat 63, sloop en verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 07-03-2022, procedure1
- Roomberg 45, verhogen bestaande schuur, 

vergunning verzonden 10-03-2022, procedure 3A
- Ulftseweg achter 58, gebruik voormalig Trafostation 

Liander, vergunning verzonden 04-03-2022, procedure 
3A

- Wissinklaan 8A, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 04-03-2022, procedure 1

ULFT
- Ettenseweg 9, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 07-03-2022, procedure 1
- ’t Goor 10, melding Activiteitenbesluit: realiseren 

tussenbouw en verplaatsen smederij (milieu), 
acceptatie verzonden 09-03-2022, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 17-03-2022)

- Heggenseveld 1, handelen in strijd met regels R.O.: 
verhogen aantal bewoners tijdelijke bewoning, 
vergunning verzonden 04-03-2022, procedure 3A

- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels R.O.: 
verplaatsen ijscontainer, aanvraag ontvangen 
03-03-2022, procedure 1

- Ruvenkamp 33, plaatsen tuinkamer inclusief 
berging, aanvraag ontvangen 06-03-2022, 
procedure 1

- Zandberg 12, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 08-03-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Berghseweg 7N, bouw overkapping tussen 

kerkgebouw en Dorpshuus, vergunning verzonden 
10-03-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Spoorstraat 5, aanvraag nieuwe handelsreclame 

aan gevel t.b.v. nieuwe winkel, aanvraag ontvangen 
04-03-2022, procedure 1

VOORST
- Engbergseweg 1A, realisatie kampeerterrein, 

aanvraag ontvangen 07-03-2022, procedure 1

WESTENDORP
- t.h.v. Veldkamperstraat 37, kappen één zomereik, 

herplant één linde t.h.v. Veldkamperstraat 41 in 
Westendorp, vergunning verzonden 10-03-2022, 
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.officielebekendmakingen.nl opzoeken, maar 
u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met de 
bekendmakingen die voor u van belang zijn. 

U meldt zich aan voor deze e-mailservice op  
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  
U krijgt dan elke week automatisch een overzicht 
van de voor u belangrijke publicaties en kunt direct 
doorklikken naar de bekendmaking. U kunt zich altijd 
weer afmelden voor deze e-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, na-
gegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. 
Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen 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 algeme-
ne 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 schrif-
telijke zienswijze stuurt u naar het college van bur-
gemeester en wethouders, postbus 42, 7080 AA 
Gendringen. Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van 

het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gen-
dringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendrin-
gen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendrin-
gen 
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 kun-
nen 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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Het Heusinkveld 5, Varsseveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
vergunning willen verlenen voor het splitsen van een 
woning gelegen aan Het Heusinkveld 5 in Varsseveld. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie-
nummer: NL.IMRO.1509.OV000084-ON01. De aanvraag 
is geregistreerd onder nummer W-2021-0484.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 17 maart 2022 tot en met 27 
april 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omge-
vingsvergunning 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 elek-
tronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.
oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het 
gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in 
elektronische vorm als op papier bekijken. De elektroni-
sche vorm is hierbij juridisch bindend.

Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen 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 balie vergun-
ningen.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 22-03-2022 vindt vanaf 9.00 uur de 
openbare mandaatzitting Rayonarchitect (namens 
de Commissie Omgevingskwaliteit) plaats in het 
gemeentehuis in Gendringen.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen 
kunt u vanaf donderdag 17-03-2022 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl.  Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld.

http://www.officielebekendmakingen.nl
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