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Voorzitter Tonnie Geerts van de 
jubilerende Harmonie St. Radboud 

kreeg de Koninklijke Erepenning, 
inclusief oorkonde, uit handen van 

burgemeester Otwin van Dijk 

Koninklijke Erepenning voor 
Harmonie St. Radboud 
Afgelopen zaterdag werd de jubileumreceptie van de 100-jarige Harmonie St. 
Radboud extra feestelijk. Burgemeester Otwin van Dijk kwam namelijk met 
een speciale boodschap naar de receptie: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd om Harmonie St. Radboud een Koninklijke Erepenning te verlenen. Een 
prachtige bekroning op 100 jaar uitmuntend musiceren.”

In zijn toespraak memoreerde de 
burgemeester dat St. Radboud bij 
de oprichting in 1922 niet meteen 
begon als een harmonie, maar als 
een fanfare. “Met oude, afgedankte 
instrumenten, die overgenomen waren 
van een muziekvereniging die al lang 
niet meer bestond. En toch werden er 
meteen al regelmatig prijzen behaald op 
muziekconcoursen.” 

Helaas waren er ook een paar flinke 
tegenslagen vervolgt de burgemeester. 
“Zo werd in 1936 het voortbestaan van de 
vereniging bedreigd door een gebrek aan 
middelen en motivatie. En tijdens de Tweede 

Wereldoorlog staakten de repetities en 
overige activiteiten. Ook waren er meerdere 
keren grote financiële problemen. Maar 
telkens weer was de vereniging inventief en 
bedacht mooie inzamelingsacties waaraan 
gul werd gedoneerd door de Silvoldse 
bevolking. Vaak was er ook nog geld 
over om nieuwe instrumenten of nieuwe 
uniformen aan te schaffen.”

Na de Tweede Wereldoorlog werden 
grote successen behaald en promoveerde 
St. Radboud in 1948 naar de afdeling 
‘uitmuntendheid’. Er werden concerten 
gegeven, buitenlandse uitstapjes gemaakt 
en (federatieve) muziekconcoursen 

georganiseerd. En altijd stond daarbij 
de samenwerking met andere 
muziekgezelschappen en koren voorop. 
Van Dijk: “In de programmering houden 
jullie altijd rekening met het publiek. Of dit 
nu de jeugd betreft of de bewoners van het 
bejaardencentrum.” 

St. Radboud is nog altijd een bloeiende 
vereniging met dik 70 leden. Stevig 
verankerd in de hechte Silvoldse 
dorpsgemeenschap. “Als harmonie nemen 
jullie een vooraanstaande en verbindende 
plaats in”, aldus de burgemeester. “Jullie 
zijn een levenskrachtige vereniging die 
veel investeert in de opleiding van jonge 
muzikanten in samenwerking met de 
lokale basisscholen. En dat al 100 jaar! 
Een prestatie van formaat. Ik feliciteer jullie 
hier heel hartelijk mee en hoop dat jullie dit 
bijzondere jubileum dit jaar groots kunnen 
vieren.”

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.

Week van het Geld: 
van doekoe tot digi
Deze week is het de Week van het geld. 
De gemeente Oude IJsselstreek en het 
merendeel van de basisscholen in onze 
gemeente doen hieraan mee. 

De wereld wordt steeds digitaler. Online 
winkels zijn altijd open, steeds meer 
kinderen krijgen hun zakgeld digitaal en 
jongeren betalen met hun mobiele telefoon. 
Daarom is het thema dit jaar: Van doekoe 
tot digi!

Neem eens een kijkje op de website:  
www.weekvanhetgeld.nl. Hier vindt 

u informatie over geld en ook leuke 
opdrachten om samen te maken met uw 
kinderen. https://themalessen.geldlessen.
nl/downloads. Ook is er informatie te vinden 
voor jongeren. 

Onze Praotbus staat deze week nog op 
donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in Varsseveld op de parkeerplaats bij de 
COOP. Graag gaan we met u in gesprek over 
omgaan met geld. Kom gerust langs! 

zullen we 't eens over GELD hebben?

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.weekvanhetgeld.nl
https://themalessen.geldlessen.nl/downloads
https://themalessen.geldlessen.nl/downloads
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Geslaagde bomenactie in Etten, Ulft en Varsselder 
Afgelopen week vond vanuit ‘Oude 
IJsselstreek Weet van Water’ de actie 
‘Tegel eruit, boom erin’ plaats. Dit keer 
waren er vier postcodes aan de beurt. 
Nóg minder tegels en meer groen dus. 
En dat is hard nodig. Want het klimaat 
verandert sneller dan we hebben 

gedacht. Er zijn de afgelopen week 738 
bomen uitgedeeld door medewerkers 
van de gemeente en het Waterschap. 
Wethouder Ria Ankersmit: “Het klimaat 
verandert, we moeten allemaal een 
steentje bijdragen en dat betekent 
concreet: het regenwater moet de grond 

in! Dus niet je tuin helemaal bestraten, 
maar juist vergroenen! Mooi dat zoveel 
inwoners meedoen met deze actie!”

Wil u ook uw tuin vergroenen en het 
regenwater afkoppelen? Kijk voor tips op 
www.weetvanwater.nl 

Riet en Harry Verheij uit Etten (midden) kregen vorige week woensdag een gratis perenboom uit handen van 
wijkbeheerder Christel Venhoven (links) en buitendienstmedewerker Marc Wopereis.

blijf op de hoogte!
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2.305
bomen 
uitgedeeld

421 BOMEN

422 BOMEN

63 BOMEN

484 BOMEN

486 BOMEN

189 BOMEN

240 BOMEN  

Welkom bij officiële opening Hoge 
(Oer)Brug in Ulft
De Hoge (Oer)brug in Ulft is opgeleverd 
en inmiddels een aantal weken in 
gebruik. Tijd voor een feestelijke 
opening! Dit gaan we doen op zaterdag 2 
april om 10.00 uur bij de Hoge (Oer)Brug 
aan het Speeltuinpad in Ulft. Als belang-
stellende bent u van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: officiële opening door 

wethouders Janine Kock en Ria 
Ankersmit in samenwerking met 
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutech-
niek en Schutterij ‘De Eendracht’.
Aansluitend nemen we gezamenlijk een 
kijkje op de brug.
10.45 uur: afsluiting

Wij verwelkomen u graag op 2 april!

Foto: T. Bosman.

Foto van de Maand: stuw achter Koepeloven Ulft
Een maand geleden deden we op Facebook de oproep 
om je mooiste foto binnen het thema ‘Water’ in te 
sturen. Er werden enorm veel foto’s gepost. Daaruit 
kwam goed naar voren dat we in een prachtige, 
waterrijke gemeente wonen!

Het viel niet mee om een keus te maken. Daarom 
hebben we besloten om toen niet één, maar twee 
winnende foto’s te kiezen. Vorige maand was de 
winnende foto van Karin Huijzer. Nu heeft Mike 
Tuenter uit Ulft de winnende foto gemaakt. Zijn foto is 
een maand lang onze omslagfoto op Facebook. 

Mike over zijn winnende foto: “Met mijn drones maak 
ik regelmatig foto's in en rondom Oude IJsselstreek. 
Met luchtfoto's kom je eigenlijk pas echt tot de 
ontdekking hoe geweldig mooi onze regio is. Deze 
stuw nabij Koepeloven is, mede door het geluid van 
het stromende water, een fijne plek om even tot rust te 
komen tijdens een wandeling.” 

http://www.weetvanwater.nl
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Opvang en ondersteuning van 
Oekraïners in Oude IJsselstreek
De oorlog in Oekraïne is nog in volle gang. Inmiddels zijn ruim 3,5 
miljoen Oekraïners op de vlucht. Het kabinet houdt er rekening mee dat 
tienduizenden vluchtelingen naar ons land komen. Ook Oude IJsselstreek 
is hard aan de slag om huisvesting te realiseren en om de vluchtelingen 
die al in onze gemeente verblijven, en hun gastgezinnen te ondersteunen.   

Particuliere opvang
Wilt u gastgezin worden?
Voor zover bij ons bekend, verblijven in 
onze gemeente nu ruim 30 Oekraïense 
vluchtelingen bij gastgezinnen 
of in particuliere huizen. Veel 
inwoners hebben zich inmiddels 
bij Takecarebnb aangemeld als 
gastgezin. Takecarebnb verbindt een 
gastgezin met een vluchteling. Ze 
volgt hierin een zorgvuldige procedure. 
De verwachting is dat de komende 
maanden gastgezinnen nodig blijven. 
Wilt u gastgezin worden, meldt u zich 
dan bij Takecarebenb. Zij maken dan 
een afspraak. Takecarebnb heeft de 
afgelopen tijd 5000 gastgezinnen 
gescreend van de 30.000.

Heeft u een zelfstandige locatie?
Heeft u een zelfstandige accommodatie 
of woning waar u vluchtelingen tijdelijk 
zou willen opvangen? Dat kunt u dat 
melden bij de gemeente. Dat kan via 
onze website, u kunt een e-mail sturen 
aan oekraine@oude-ijsselstreek.nl of u 
kunt bellen met (0315) 292 292. 

Bent u al gastgezin? Meld dit dan bij de 
gemeente
Vangt u Oekraïners thuis op? Dan vragen 
wij u dit te melden bij de gemeente. Wij 
schrijven de Oekraïners dan in, zodat 
ze een BSN-nummer krijgen. Daarmee 
kunnen ze een bankrekening openen. Wij 
kunnen u dan ook verder ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door het verstrekken 
van leefgeld aan de Oekraïense 
vluchtelingen. 

Overige opvanglocaties 
Voor de opvang op korte termijn 
(noodopvang) zijn de komende tijd in 
onze gemeente hotelkamers en een 
groepsaccommodatie beschikbaar. Over 
alle locaties zijn we in nauw contact met 
de veiligheidsregio die verantwoordelijk 
is voor de coördinatie van locaties. 
Zodra duidelijk is dat één van de locaties 
definitief wordt ingezet voor opvang van 
Oekraïense vluchtelingen maken we dat 
bekend.

Ondersteuning gemeente
De gemeente ondersteunt de Oekraïners 
die al in Oude IJsselstreek zijn. En ook de 
gastgezinnen.
- Inmiddels heeft de gemeente ruim 30 

Oekraïense vluchtelingen ingeschreven 
- Iedere woensdagmiddag organiseert 

Sociaal werk Oude IJsselstreek een 

inloop voor Oekraïners en hun gast-
gezinnen. Tijdens deze inloop kunnen 
Oekraïners hun verhaal kwijt en 
landgenoten ontmoeten. Medewerkers 
van STOER en de gemeente zijn daar 
ook om vragen te beantwoorden en te 
ondersteunen. 

- De Oekraïense vluchtelingen 
ontvangen leefgeld van de gemeente, 
omdat zij niet bij hun bankrekeningen 
kunnen.   

- De gemeente en scholen in Oude 
IJsselstreek bereiden zich voor op 
het organiseren van onderwijs voor 
de Oekraïense kinderen. Oekraïense 
peuters kunnen gebruik maken van de 
peuteropvang. 

- Oekraïense vluchtelingen, die inge-
schreven staan bij een gemeente, 
mogen vanaf 1 april 2022 werken in 
Nederland. De gemeente kan onder-
steunen bij mogelijke matches tussen 
bedrijven en vluchtelingen. 

- De gemeente heeft nauw contact met 
onder andere  Sociaal Werk, Vluchtelin-
genwerk, Wonion, bibliotheek, STOER 
en Het Taalhuis die allemaal helpen 
bij het ondersteunen van de vluchte-
lingen. 

De laatste informatie vindt u steeds op: 
www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine 

Goedbezochte bijeenkomst 
herontwikkeling Zwarte Veen
Ongeveer 70 personen keken vorige week dinsdag, 22 maart, mee naar de 
plannen voor de herinrichting van het Zwarte Veen in Heelweg tijdens een 
inloopbijeenkomst in De Radstake. 

Over het algemeen is er door de 
bezoekers enthousiast gereageerd op de 
nieuwe ontwikkelingen. We merken dat 
het een gebied is waar veel gewandeld 
en gefietst wordt en waar ook veel 
ruiters komen. Over de toegankelijkheid 
voor paarden kwamen meerdere vragen. 
Er komt een aanpassing in het plan 
waarmee we een oplossing bieden voor 
bestaande verbindingen voor ruiters en 
menners. Daarnaast waren er verzoeken 
voor een aanpassing in de wandelpaden, 
zodat de rust voor natuur op bepaalde 
plekken blijft gewaarborgd. Ook 
daarvoor komt een kleine aanpassing in 
het plan. Enkele fietsers hadden vragen 
over de mogelijkheden in het gebied. Zij 
waren met name erg positief over het 
verharde fietspad dat langs de Eerste 
Diek wordt aangelegd. Verder hebben we 
toegelicht hoe we uitgaan van spontane 
ontwikkeling van houtsingels, waarmee 
een gedeelte van het gebied zich tot 
natuur ontwikkelt. 

Mooi voorbeeld
Deze bijeenkomst gaf ons gelijk de 
gelegenheid om enkele vragen over de 
MTB-route in de Vennebulten toe te 
lichten. Hoewel dit geen onderwerp van 
de bijeenkomst was, snappen we dat 
veel inwoners de combinatie leggen. 
Op vragen over parkeermogelijkheden 
konden we helaas geen antwoord 
geven, omdat dit nog onderzocht wordt. 
Wel is duidelijk dat we wild parkeren 
langs de Veenweg willen voorkomen. 
Daarnaast lagen er ook schetsen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de hei 

op de Vennebulten wat een onderdeel is 
van de herinrichtingsplannen. Hier moet 
gedurende dit jaar nog besluitvorming 
over plaatsvinden.

De inwoners waren vooral positief over 
de landschappelijke ontwikkeling met 
meer struweel (struikgewas) en natuur, 
in combinatie met struinpaden én het 
behoud van landbouw. Hoewel er ook 
geluiden waren dat landbouwgrond 
meer behouden moet worden, wordt 
vooral de balans tussen natuur, recreatie 
en landbouw gewaardeerd. Zoals een 
van de bezoekers zei: “Het kan een mooi 
voorbeeld worden hoe landbouw en 
natuur hand in hand kunnen gaan.”  

Meer informatie
De definitieve kaarten komen binnenkort 
op de website van Waterschap Rijn en 
IJssel. Hier is een hele pagina voor dit 
project ingericht: www.wrij.nl/thema/
actueel/projecten (zoek Op Zwarte Veen) 
of scan de QR code. U kunt hier nu ook 
al meer informatie vinden.

In het Gemeentenieuws en op onze 
social media kanalen, zullen we u 
ook op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.

Tijdens de inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Zwarte Veen, waren de aanwezigen vooral 
positief over de landschappelijke ontwikkeling in combinatie met struinpaden én het behoud van landbouw.

mailto:oekraine%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine 
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten


Gratis ophaalrondes 
voor grof snoei-
en tuinafval

Wat gebeurt er 
met ons GFT + 
etensresten?

EEN 
GROTERE
OF EXTRA 
GROENE
CONTAINER

GFT + etensrestenafval gaat na de inzameling
naar een bedrijf dat afval verwerkt. Na het vergisten 
ontstaat er compost en groengas. Compost is een 
belangrijke meststof voor landbouw en huishoudens. 
Het groengas wordt omgezet in elektriciteit en autogas. 

GFT + etensrestenafval

Afvalverwerkingsbedrijf

Compost

Groengas

Elektriciteit

Landbouw

Huishoudens
Eens per jaar kunt u als 
inwoner van de gemeente 
Oude IJsselstreek gratis 
compost ophalen bij de 
gemeentewerf tijdens de 
landelijke compostdag.

Autogas

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.

Heeft u een eigen container voor GFT + etensresten bij 
huis? Met warm weer gaan die soms stinken of kruipen 
er maden uit. Dat is niet gevaarlijk, maar wel vies. 
Ook vorst kan problemen opleveren.

De belangrijkste tips om uw groene container het hele 
jaar door schoon en fris te houden vindt u hier op een rij.

Afval scheiden is en 
blijft belangrijk! Als we 
de berg restafval willen 
verkleinen, moeten we 
samen aan de bak! 

Onze afvalcoach gaat daarom 
op pad om inwoners aan te 
moedigen om hun afval nog 
beter te scheiden. Heeft u een 
goed idee of een vraag voor de 
afvalcoach? Dan kunt u bellen 
naar (0315) 292 292, uw vraag 
stellen via Facebook of mailen 
naar grondsto�enteam
@oude-ijsselstreek.nl 

Maak kennis 
met de

WAT HOORT 
WAAR? BEKIJK DE 
AFVALWIJZER APP

Afval scheiden scheelt in uw portemonnee en is 
beter voor het milieu! We helpen u dan ook graag een 

handje. U kunt de app AfvalWijzer gratis downloaden op uw mobiele 
telefoon of tablet via de App Store, Google Play of Playstore. Zoek op de 
term ’Afvalwijzer’ en selecteer de app van AddComm Direct. Als u de app 
heeft geïnstalleerd, kunt u inloggen met uw postcode en huisnummer 
en ziet u de ophaaldagen verschijnen. U kunt ook eenvoudig opzoeken in 
welke container uw afval hoort.

Wist u dat ruim 1/3 van het ingezamelde 
restafval in onze gemeente eigenlijk in de 
groene container hoort? Als we er samen 
voor zorgen dat we ons afval nóg beter gaan 
scheiden, leveren we een waardevolle bijdrage 
aan een beter milieu. Daar gaan we voor!

�  Groente- en fruitresten 
en schillen

�    Etensresten (ook botjes 
en graten)

�  Brood, deeg, rijst, pasta

�  Losse thee, ko¡  efi lters, 
ko¡  edik

�  Strooisel (hooi, stro, 
zaagsel) van kleine 
knaagdieren, incl. poep

� Bloemen en planten

� Fijn tuinafval

PMD/GRIJS/
AFVALBRENGPUNT

�  Plastic 
verpakkingen

�    Kauwgom

�  Theezakjes, 
ko¡  epads en -cups

�  Kattenbakvulling, 
vogelkooizand

� Tabak, peuken, as

�  Potten, stenen, balken, 
timmerhout, metaal Afval-

breng-
punten

�  Laat gemaaid gras een dagje 
drogen.

�   Leg een oude krant of stro 
onderin de container om het 
aankoeken van afvalresten te 
voorkomen. 

�  Vul de GFT-container in laagjes: 
leg op een laag keukenafval een 
laagje gras, bladeren of ander 
tuinafval. Dat maakt het GFT 
een stuk droger. 

�  Maak geleegde containers 
regelmatig schoon met water 
en een scheut azijn of water en 
groene zeep. 

�  Maden zijn dol op warme dagen 
en ontwikkelen zich dan ook 
het snelst. Daarom kunt u de 
container het best in de schaduw 
zetten. 

�  Strooi wat gips of kalk over 
vlees of vochtig afval als u het 
weggooit. Dit is namelijk giftig 
voor maden. Daarnaast neemt 
het vocht op waardoor uw 
container ook nog eens droog 
blijft. 

�   Ook ventileren helpt, zodat de 
bak niet zo broeierig wordt. 
Dit doet u door bijvoorbeeld 
een latje tussen de klep en de 
container te leggen. 

�  Toch maden in uw container? 
Hedera (klimop) is giftig voor 
maden. Leg af en toe een tak in 
de container om het probleem te 
bestrijden. 

�  Last van stank? Lavendel (de 
plant, geen spuitbus) bestrijdt 
zowel de stank als de maden.

voor een schone 
groene container

waar?

Tips 240 L

140 L

1 2

3

3

4

4

4

Lavendel bestrijdt stank

en maden!

Plaats een klein GFT + 
etensresten afvalbakje 
op uw aanrecht. Het 
afvalbakje houdt u 
eenvoudig schoon door 
een ko¡  efi lter of stuk 
krantenpapier onderin 
te leggen.

Tip! afvalcoach

voor grof snoei-

Beter eet je me op 

  of gooi je me bij 

het GFT + E

Afval scheiden scheelt in uw portemonnee en is 

Wist u dat ruim 1/3 van het ingezamelde 

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. 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.
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Gratis ophaalrondes 
voor grof snoei-
en tuinafval

Wat gebeurt er 
met ons GFT + 
etensresten?

EEN 
GROTERE
OF EXTRA 
GROENE
CONTAINER

GFT + etensrestenafval gaat na de inzameling
naar een bedrijf dat afval verwerkt. Na het vergisten 
ontstaat er compost en groengas. Compost is een 
belangrijke meststof voor landbouw en huishoudens. 
Het groengas wordt omgezet in elektriciteit en autogas. 

GFT + etensrestenafval

Afvalverwerkingsbedrijf

Compost

Groengas

Elektriciteit

Landbouw

Huishoudens
Eens per jaar kunt u als 
inwoner van de gemeente 
Oude IJsselstreek gratis 
compost ophalen bij de 
gemeentewerf tijdens de 
landelijke compostdag.

Autogas

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.

Heeft u een eigen container voor GFT + etensresten bij 
huis? Met warm weer gaan die soms stinken of kruipen 
er maden uit. Dat is niet gevaarlijk, maar wel vies. 
Ook vorst kan problemen opleveren.

De belangrijkste tips om uw groene container het hele 
jaar door schoon en fris te houden vindt u hier op een rij.

Afval scheiden is en 
blijft belangrijk! Als we 
de berg restafval willen 
verkleinen, moeten we 
samen aan de bak! 

Onze afvalcoach gaat daarom 
op pad om inwoners aan te 
moedigen om hun afval nog 
beter te scheiden. Heeft u een 
goed idee of een vraag voor de 
afvalcoach? Dan kunt u bellen 
naar (0315) 292 292, uw vraag 
stellen via Facebook of mailen 
naar grondsto�enteam
@oude-ijsselstreek.nl 

Maak kennis 
met de

WAT HOORT 
WAAR? BEKIJK DE 
AFVALWIJZER APP

Afval scheiden scheelt in uw portemonnee en is 
beter voor het milieu! We helpen u dan ook graag een 

handje. U kunt de app AfvalWijzer gratis downloaden op uw mobiele 
telefoon of tablet via de App Store, Google Play of Playstore. Zoek op de 
term ’Afvalwijzer’ en selecteer de app van AddComm Direct. Als u de app 
heeft geïnstalleerd, kunt u inloggen met uw postcode en huisnummer 
en ziet u de ophaaldagen verschijnen. U kunt ook eenvoudig opzoeken in 
welke container uw afval hoort.

Wist u dat ruim 1/3 van het ingezamelde 
restafval in onze gemeente eigenlijk in de 
groene container hoort? Als we er samen 
voor zorgen dat we ons afval nóg beter gaan 
scheiden, leveren we een waardevolle bijdrage 
aan een beter milieu. Daar gaan we voor!

�  Groente- en fruitresten 
en schillen

�    Etensresten (ook botjes 
en graten)

�  Brood, deeg, rijst, pasta

�  Losse thee, ko¡  efi lters, 
ko¡  edik

�  Strooisel (hooi, stro, 
zaagsel) van kleine 
knaagdieren, incl. poep

� Bloemen en planten

� Fijn tuinafval

PMD/GRIJS/
AFVALBRENGPUNT

�  Plastic 
verpakkingen

�    Kauwgom

�  Theezakjes, 
ko¡  epads en -cups

�  Kattenbakvulling, 
vogelkooizand

� Tabak, peuken, as

�  Potten, stenen, balken, 
timmerhout, metaal Afval-

breng-
punten

�  Laat gemaaid gras een dagje 
drogen.

�   Leg een oude krant of stro 
onderin de container om het 
aankoeken van afvalresten te 
voorkomen. 

�  Vul de GFT-container in laagjes: 
leg op een laag keukenafval een 
laagje gras, bladeren of ander 
tuinafval. Dat maakt het GFT 
een stuk droger. 

�  Maak geleegde containers 
regelmatig schoon met water 
en een scheut azijn of water en 
groene zeep. 

�  Maden zijn dol op warme dagen 
en ontwikkelen zich dan ook 
het snelst. Daarom kunt u de 
container het best in de schaduw 
zetten. 

�  Strooi wat gips of kalk over 
vlees of vochtig afval als u het 
weggooit. Dit is namelijk giftig 
voor maden. Daarnaast neemt 
het vocht op waardoor uw 
container ook nog eens droog 
blijft. 

�   Ook ventileren helpt, zodat de 
bak niet zo broeierig wordt. 
Dit doet u door bijvoorbeeld 
een latje tussen de klep en de 
container te leggen. 

�  Toch maden in uw container? 
Hedera (klimop) is giftig voor 
maden. Leg af en toe een tak in 
de container om het probleem te 
bestrijden. 

�  Last van stank? Lavendel (de 
plant, geen spuitbus) bestrijdt 
zowel de stank als de maden.

voor een schone 
groene container

waar?

Tips 240 L

140 L

1 2

3

3

4

4

4

Lavendel bestrijdt stank

en maden!

Plaats een klein GFT + 
etensresten afvalbakje 
op uw aanrecht. Het 
afvalbakje houdt u 
eenvoudig schoon door 
een ko¡  efi lter of stuk 
krantenpapier onderin 
te leggen.

Tip! afvalcoach

voor grof snoei-

Beter eet je me op 

  of gooi je me bij 

het GFT + E

Afval scheiden scheelt in uw portemonnee en is 

Wist u dat ruim 1/3 van het ingezamelde 

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. 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.

AFVALBRENGPUNTAFVALBRENGPUNT

�  Strooisel (hooi, stro, 

� Bloemen en planten

� Fijn tuinafval
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Vernieuwing fietspad tussen Gen-
dringen en Ulft
Van 6 april tot 20 juni 2022 zijn er wegwerkzaamheden om het fietspad 
aan de noordzijde tussen Gendringen en Ulft te vernieuwen. Het betreft het 
gedeelte langs de Staringstraat – Debbeshoek tussen de rotonde bij het 
gemeentehuis en de rotonde met de Berghseweg en het Heggenseveld. 
Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute aangegeven via 
bebording.

Aanleg elektriciteitsnetwerk door 
Liander
Netwerkbeheerder Liander is na de 
bouwvakvakantie van 2021 begonnen 
met de aanleg van een nieuw 28 km 
lang elektriciteitsnetwerk die bestaande 
netwerken moet gaan ontlasten. In 
een vroeg stadium heeft Liander de 
gemeente al betrokken bij hun plannen 
om zo samen te zoeken naar de meest 
geschikte route. Dit was niet altijd 
eenvoudig omdat op sommige plekken 
al veel kabels en leidingen liggen 
waardoor er geen ruimte meer is, of 
omdat de wortels van bomen de aanleg 
onmogelijk maken. Dit speelde ook in 
Gendringen - Ulft langs de Staringstraat 
– Debbeshoek tussen de rotonde bij het 
gemeentehuis en de rotonde met de 
Berghseweg en het Heggenseveld. 
In het geval dat graven geen optie is kan 
Liander voor een gestuurde boring kiezen. 
In dit geval een erg dure oplossing, omdat 
het netwerk niet uit één, maar uit drie 
kabels bestaat, dus drie boringen. Dit 
bracht Liander op het idee om de kabels 
onder het fietspad te leggen.

Het mes snijdt aan twee kanten
Het fietspad tussen Gendringen en Ulft 
langs de Staringstraat en Debbeshoek 

is op sommige plekken gevaarlijk, 
maar vooral oncomfortabel doordat 
boomwortels het asfalt opdrukken. 
Omdat voor Liander deze wijze van 
aanleg goedkoper is dan boren, betalen 
zij grotendeels de aanleg een nieuw 
fietspad. De gemeente neemt enkel de 
kosten van de aanleg van een wortel-
scherm voor haar rekening dat voorkomt 
dat boomwortels opnieuw onder het 
fietspad groeien.

Keerzijde
Door de samenwerking met Liander aan 
te gaan duren de gezamenlijke werk-
zaamheden 10 weken. Doordat Liander 
kabels legt met een aaneengesloten 
lengte van 1 km kan het werk niet in 
delen worden uitgevoerd en moet het 
tracé in één keer open. De werkzaam-
heden starten op 6 april en eindigen op 
20 juni.

Omleidingsroute
Fietsverkeer van Gendringen naar Ulft 
moet gebruik maken van een omleiding 
die loopt via de Rijnweg – Industrieweg 
– Voerman – Dierenriem – Singel – 
Heggenseveld. Fietsverkeer van Ulft 
naar Gendringen blijft mogelijk over het 
bestaande fietspad aan de zuidzijde.

Raadsvergadering 7 april 2022
De raadsvergadering vindt plaats op het 
DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 in 
Ulft. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering 
is openbaar en er is een publieke tribune. 
U kunt de vergadering ook online volgen 
via de livestream zoals u hieronder kunt 
lezen.

Onderwerpen:
• Debat naar aanleiding van de verkie-

zingsuitslag
• Informatieproces
• Aanwijzing plaatsvervangend griffier

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

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 05-04-2022 vindt vanaf 9.00 
uur de openbare mandaatzitting Rayonar-
chitect (namens de Commissie Omge-
vingskwaliteit) plaats in het gemeentehuis 
in Gendringen. Het overzicht van de te 

behandelen bouwplannen kunt u vanaf 
donderdag 31-03-2022 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aange-
leverde bouwplannen worden behandeld.

Compensatie energiekosten voor 
inwoners met een laag inkomen 
Veel mensen zullen de berichten in de pers al hebben gelezen: 
huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor 
een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Dit 
wordt ook wel energietoeslag genoemd. Het gaat om een bedrag van 800 
euro.  

Voor wie?
De toeslag van 800 euro is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:

Van een groep inwoners hebben de 
gemeente en STOER al voldoende 
gegevens om te beoordelen of ze recht 
hebben op de tegemoetkoming. Deze 
inwoners hoeven geen aanvraag in te 
dienen, zij ontvangen in de eerste week 
van april van ons bericht. We maken in 
die week ook het geld over.

Aanvragen vanaf 8 april
Inwoners die in aanmerking komen 
voor de financiële tegemoetkoming 
en in de eerste week van april niets 
ontvangen hebben, kunnen vanaf 8 
april een aanvraag indienen. Voor het 
indienen van een aanvraag zetten wij 
een formulier op de website: www.
oude-ijsselstreek.nl. Het formulier kunt 
u printen, invullen en vervolgens met de 
gevraagde bewijsstukken terugsturen of 
afgeven bij  de gemeente. Bij de receptie 
van het gemeentehuis en bij STOER zijn 
vanaf 8 april ook aanvraagformulieren 

verkrijgbaar. Na het beoordelen van 
de aanvraag krijgt iedere aanvrager 
afzonderlijk bericht.

Waarvoor is de energietoeslag 
bedoeld? 
De energietoeslag is bedoeld voor 
de gestegen energiekosten.  Heeft u 
(nog) geen hogere energierekening? 
Ook dan kunt u recht hebben op de 
energietoeslag. Het is niet verplicht om 
de toeslag aan uw energierekening te 
besteden. Maar het is wel verstandig 
als u het geld reserveert, voor als uw 
energiekosten binnenkort toch gaan 
stijgen of voor de hogere jaarafrekening 
van uw energieleverancier. 

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via (0315) 
292 292.

Soort huishouden bijstandsnorm 110%
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1091,71 € 1200,88

Gehuwden en samenwonenden € 1559,58 € 1715,54
Alleenstaande en alleenstaande ouder 

pensioengerechtigd € 1213,06 € 1334,37

Gehuwden en samenwonenden 
pensioengerechtigd € 1642,54 € 1806,79

Alert voor deze kinderen
Joey (4), Leroy en Jiska (2 en 5), Janneke 
(14), Rick (10), Chenaya (8), Thomas 
(15)... ze hebben een plekje nodig (echt 
nodig) naast hun eigen thuis. Bijvoor-
beeld twee weekenden per maand. Joey 
en Chenaya kunnen helemaal niet meer 
thuis wonen. Voor al deze kinderen 
zoeken we op dit moment een warm 
pleeggezin. Liefst nu meteen. Maar we 
kunnen hen niets bieden! 

In de coronatijd hebben zich té weinig 
nieuwe pleegouders aangemeld – en 
dat begrijpen we! Maar nu wordt het 
nijpend voor al deze kinderen. Kunt u 
misschien ruimte maken voor een lieve, 
onzekere tiener, een speelse kleuter, 
een stil schoolkind, een stoere branie-
schopper met een klein hartje? Wilt u 
een broertje en zusje met regelmaat een 
veilig en rustig weekend bezorgen? Kunt 

u uw hart openstellen voor een kind dat 
u keihard nodig heeft, maar dat niet zal 
toegeven?

Lieve pleegouder, waar bent u? We 
hebben u nodig. Reageren kan via (06) 82 
44 37 16 of door een e-mail te sturen naar 
Janine via: j.wolven@entrealindenhout.nl.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
mailto:j.wolven%40entrealindenhout.nl?subject=


Compensatie energiekosten voor 
inwoners met een laag inkomen 
Veel mensen zullen de berichten in de pers al hebben gelezen: 
huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor 
een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Dit 
wordt ook wel energietoeslag genoemd. Het gaat om een bedrag van 800 
euro.  

Voor wie?
De toeslag van 800 euro is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:

verkrijgbaar. Na het beoordelen van 
de aanvraag krijgt iedere aanvrager 
afzonderlijk bericht.

Waarvoor is de energietoeslag 
bedoeld? 
De energietoeslag is bedoeld voor 
de gestegen energiekosten.  Heeft u 
(nog) geen hogere energierekening? 
Ook dan kunt u recht hebben op de 
energietoeslag. Het is niet verplicht om 
de toeslag aan uw energierekening te 
besteden. Maar het is wel verstandig 
als u het geld reserveert, voor als uw 
energiekosten binnenkort toch gaan 
stijgen of voor de hogere jaarafrekening 
van uw energieleverancier. 

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via (0315) 
292 292.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Brokkenstraat 14, kap 1 berk, 4 sparren en vervangen 

voor jong loofhout, aanvraag ontvangen 21-03-2022, 
procedure 1

- Den Dam 18, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 21-03-2022, procedure 1

ETTEN
- Kampstraat, organiseren evenement Paasvuur 

Etten 2022 en ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 
17-04-2022, besluit verzonden 22-03-2022, procedure 
3B

- Kampstraat wegafsluiting en Zeddamseweg parkeer-
verbod, besluit verzonden 22-03-2022, procedure 3A

- Kampstraat, ontsteken paasvuur op 17-04-2022, 
besluit verzonden 22-03-2022, procedure 3A

GENDRINGEN
- Staringstraat, verkeersbesluit voor aanwijzen parkeer-

plaatsen voor opladen elektrische voertuigen, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 30-03-2022, procedure 
3A

HEELWEG
- Zelhemseweg 44, weigeren kapvergunning voor 

kappen en verplaatsen elzensingel, besluit verzonden 
11-03-2022, procedure 3A

MEGCHELEN
- Zwanenburgseweg 7, wijzigen voorgevel, vergunning 

verzonden 22-03-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Eekhoornhof 3, plaatsen afdak, aanvraag ontvangen 

23-03-2022, procedure 1

SINDEREN
- Toldijk 7A, handelen in strijd met regels R.O.: bouw 

recreatiewoning, aanvraag ontvangen 23-03-2022, 
procedure 1

TERBORG
- ’t Veld ong., kappen één rode beuk, herplant op 

locatie van één rode beuk, vergunning verzonden 
24-03-2022, procedure 3A

ULFT
- Dr. Ariënstraat 5a, artikel 35 Alcoholwet ontheffing 

t.b.v de kinderspelen Koningsdag op 27-04-2022, 
besluit verzonden 22-03-2022, procedure 3B

- Dr. Arienstraat 49a, 51 en 53, realisatie 3 woningen, 
vergunning verzonden 30-03-2022, procedure 3A

- ’t Goor 10, bouw tussenhal, vergunning verzonden 
22-03-2022, procedure 3A

- Hutteweg, organiseren evenement 50e Batavieren-

race op 30-04-2022, besluit verzonden 23-03-2022, 
procedure 3B

- Hutteweg, gedeelte wegafsluiting Hutteweg i.v.m. 
organiseren 50e Batavierenrace op 30-04-2022, 
besluit verzonden 23-03-2022, procedure 3A

- Middelgraaf 46, melding brandveilig gebruik, 
acceptatie verzonden 15-03-2022, procedure 1

- Voorstsestraat 50-28, handelen in strijd met regels 
R.O.: bewonen recreatiewoning voor 1 jaar, aanvraag 
ontvangen 21-02-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Brinkweg 3, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: renovatie rieten dak, 
aanvraag ontvangen 19-03-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Sinderenseweg 29, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 23-03-2022, procedure 1

WESTENDORP
- Terborgseweg 20A, woningsplitsing, aanvraag 

ontvangen 17-03-2022, procedure 1
- Halseweg 4, kappen vier berken, geen herplant i.v.m. 

geen ruimte, vergunning verzonden 24-03-2022, 
procedure 3

Beschikking Omgevingsvergunning Landstraat 40a, Heelweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
vergunning verlenen voor:

• Het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen 
van een opslagruimte met toiletvoorzieningen en 
het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van 
tijdwaarneming/secretariaat;

• Het aanleggen van een geluidswal;
• Het in afwijking van het bestemmingsplan 

incidenteel gebruiken van bepaalde percelen als 
parkeergelegenheid en/of kampeerterrein;

• Het veranderen van en in werking hebben van een 
motorcrosscircuit.

De omgevingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000074-VA01. 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-
0142.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn 
meerdere zienswijzen ingediend. In reactie op deze 
zienswijzen is een nota beantwoording zienswijzen 
opgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen is de 
verleende omgevingsvergunning ten opzichte van 
de ontwerpbeschikkingen gewijzigd. De wijzigingen 
betreffen het schrappen van een ontwerpvoorschrift 

en het verlagen van het maximale aantal renners dat 
gelijktijdig gebruik mag maken van de baan.

Inzage 
De definitieve omgevingsvergunning en de 
bijbehorende stukken liggen van 31 maart 2022 
tot en met 12 mei 2022 voor iedereen ter inzage. 
Wanneer u de stukken 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. In het 
gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel 
in elektronische vorm als op papier bekijken. De 
elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep en inwerkingtreding
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 

redelijkerwijs 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 totdat op dat verzoek is beslist. 
Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

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. 

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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Ontwerpbesluit Hogere waarde Dr. Ariensstraat 49a, 51 en 53 in Ulft
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat zij een hogere waarde 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op 
grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de 
transformatie van de Dr. Ariensstraat 51-53 in Ulft 
(thans horecabestemming) naar drie woningen met 
nummers 49a, 51 en 53 in Ulft vaststellen. 

Om de realisatie van de drie woningen mogelijk te 
maken dient een hogere toelaatbare geluidbelasting 
te worden vastgesteld. Uit akoestisch onderzoek blijkt 
dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevels van 
de woningen wordt overschreden. Door het geluid van 

het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel van de 
woningen maximaal 56 dB (na wettelijke aftrek). 

Inzage 
De stukken liggen vanaf 31 maart tot en met 11 
mei 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. In het gemeentehuis kunt u het ontwerpbesluit 
zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 

De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. De 
bijbehorende omgevingsvergunning is geregistreerd 
onder nummer W-2021-0767 en ligt tegelijk met dit 
ontwerpbesluit ter inzage. 

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over het ontwerpbesluit hogere waarde 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 vergunningen.

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 pro-
bleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt 
tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. 
In dat geval wordt, onder begeleiding van een me-
diator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediati-
on 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 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 be-
zwaarschrift 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 Gen-
dringen 
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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