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In verband met de verschrikkelijke 
oorlog in Oekraïne en de 

internationale gevolgen hiervan, 
schreef burgemeester Otwin 

van Dijk een brief aan alle 
inwoners van Oude IJsselstreek. 

#WeStandWithUkraine
(Foto en bewerking: Stan Bouman 

Photography) 

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.

Beste inwoners,

Wat een verschrikkelijke internationale situatie. De oorlog in Oekraïne. Vol 
ongeloof en verbijstering kijken we naar het nieuws. Wie had dat voor mogelijk 
gehouden? Zo’n ongekende daad van agressie. Rusland dat Oekraïne - een 
soevereine en onafhankelijke staat - binnenvalt. Met raketten, tanks en 
vliegtuigen. Omgeven door de reinste oorlogstaal. Dat hebben we in Europa heel 
lang niet meer gekend. Een bizarre daad die een streep zet door een vreedzaam 
Europa. 

De beelden die je op televisie ziet, gaan door merg en been. Huilende, biddende 
en wanhopige inwoners van Oekraïense steden en dorpen. We leven in Oude 
IJsselstreek mee met de Oekraïners. In het bijzonder met onze zusterstad van de 
Ring van Europese IJzersteden Ivano-Frankivsk, die te maken heeft met zware 
bombardementen. Maar we leven óók mee met de Russen. Vooral de gewone 
Russen die niet om deze oorlog gevraagd hebben. Dit conflict kent op voorhand 
al geen winnaars. Louter verliezers. Zowel Oekraïners, Russen, als de internatio-
nale gemeenschap zijn hiervan het slachtoffer. Met één duidelijke, kwaadaardige 
dader. 

Waar dit gaat eindigen? Geen idee. Daarvoor is dit conflict te onvoorspelbaar. 
Gelukkig treedt de internationale gemeenschap stevig en gezamenlijk op. Ik kan 
alleen maar hopen dat uiteindelijk het gezond verstand én de liefde voor vrede 
wint. Hoopvol is dat er ook in Rusland zélf mensen zijn die opstaan tegen deze 
waanzin. Hoop komt bijna altijd van onderop. Dat geeft ook de kracht weer van 
lokale gemeenschappen. Steden, dorpen en gemeenten.

Dat deze onvoorstelbare oorlog ons allemaal raakt, blijkt wel uit de vele hartver-
warmende (re)acties vanuit onze eigen gemeente. Mooi om te zien hoe iedereen 
meeleeft met de inwoners van Oekraïne en wil helpen. Dat kan bijvoorbeeld via 
diverse particuliere initiatieven. Maar ook door geld over te maken naar Giro555 
voor de samenwerkende hulporganisaties, door online petities tegen de oorlog 
te tekenen, door blauw-gele kleuren (de vlag van Oekraïne) te gebruiken en door 
te helpen als er Oekraïense vluchtelingen in Oude IJsselstreek aankomen. Het is 
belangrijk dat we juist nu onze saamhorigheid en solidariteit laten zien. 

Bij de gemeente komen veel vragen binnen van inwoners die hulp willen bieden 
in welke vorm dan ook en graag willen weten wat ze kunnen doen of waar ze 
hun initiatief kunnen melden. Hou onze gemeentelijke 
website, sociale media en gemeentenieuws in de gaten 
voor informatie. 

Hopelijk staat iedereen die dat kan op tegen oorlog en 
geweld, en voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
#WeStandWithUkraine

Denk-mee-
bijeenkomsten 
Wesenthorst
Woont u in de omgeving van de 
Wesenthorst? Of voelt u zich hierbij 
betrokken? Denk dan met ons mee over de 
invulling van dit gebied. Wij horen graag uw 
mening!

Datum: 23 maart 2022
Tijd: 16.00-18.00u en 19.30-21.30u (dit zijn 
twee dezelfde bijeenkomsten, u kunt kiezen 
welk tijdstip u het beste uitkomt)
Plaats: Wesenthorst – parkeren en ingang 
aan zijde Debbeshoek 
(Aanmelden is vereist)

Tijdens deze denk-mee-bijeenkomst 
laten we u zien welke ideeën we tot nu 
toe hebben. Maar we nodigen u vooral uit 
om uw ideeën over het gebied met ons te 
delen. In kleine groepjes brainstormen we 
over de invulling van het groen, mogelijke 
activiteiten die in het gebied kunnen plaats 
vinden en duurzaamheid. Voor meer 
informatie en aanmelden kijk 
op www.oude-ijsselstreek.nl/
meedenkengebied 
wesenthorst
(of scan de QR code)

Gastgezin 
worden voor een 
vluchteling?
Kom 17 maart om 19.30 uur naar de 
voorlichtingsavond in de Koppelkerk in 
Bredevoort. De avond is zowel live bij te 
wonen, als te volgen via livestream. 

Aanmelden
www.koppelkerk.nl. 
Lees meer hierover elders in deze krant.

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/meedenkengebied wesenthorst
http://www.oude-ijsselstreek.nl/meedenkengebied wesenthorst
http://www.oude-ijsselstreek.nl/meedenkengebied wesenthorst
http://www.koppelkerk.nl


In de gemeente Oude IJsselstreek kunt u 
stemmen op personen uit acht verschillende
lijsten. Op deze pagina vindt u alle benodigde 
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en 
op de volgende pagina’s presenteren alle partijen zich.

�  wat neem ik mee 
als ik ga stemmen?

�  Waar kan ik stemmen?
Er zijn in totaal 23 locaties in de gemeente waar 
u kunt gaan stemmen. Op 14 en 15 maart zijn 
er 4 locaties open, op 16 maart zijn ze alle 23 
geopend. Scan de QR-code hiernaast met de 
camera op uw mobiele telefoon, klik op de link die 
verschijnt, en zo kunt u eenvoudig een locatie bij u 
in de buurt vinden! U kunt met uw stempas in elk 
stembureau in de gemeente Oude IJsselstreek stemmen.

�  Op wie kan ik stemmen?

U kunt deze keer stemmen op één van de 
144 kandidaten uit één van de acht lijsten:

                Zo denken onze 
                   partijen over: 

  De Gemeente-
raadsverkiezingen
         2022

� Stempas
� Identiteitsbewijs 

(bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

Uw identiteitsbewijs mag voor de verkiezingen 

max. vijf jaar verlopen zijn.

� Mondkapje 

14
MAART

16
MAART

�  Wanneer kan ik stemmen? 
In verband met de coronacrisis is er, net zoals vorig jaar bij de landelijke 
verkiezingen, voor gekozen om het stemmen over drie dagen te verdelen. 
Dit jaar kunt u stemmen op 14, 15 en 16 maart.

15
MAART

1. Lokaal Belang
2. CDA
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
4. VVD
5. D66
6. PRO!
7. DorpEnPlattelandBeweging
8. Achterhoeks Democratisch Alternatief

checklist
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�  Verkiezingsdebat LIVE
Op woensdag 9 maart organiseert REGIO8, in samen-
werking met Omroep Gelderland, een verkiezingsdebat 
in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit openbare debat 
zal plaatsvinden in de Conferentiezaal in de DRU en 
er is een beperkte publieke tribune voor de liefhebber. 
Het debat is tevens live te volgen via het YouTube-
kanaal van REGIO8, alsmede via het online kanaal 
Gelderlandkiest.nl. Het debat gaat om 19:30 uur van 
start en gedurende een uur kunt u leden van de partijen 
live in actie zien.



1. Ria Ankersmit 2. Marco Bennink 3. Ben Hiddinga 4. Jaap Veldhorst 5. Gerrit Vossers

6. Frank Aaldering 7. Lucy Hugen 10. Stephen Gijsbers

12. Barry Kock

8. Gerard Wildenbeest

13. Miranda Steentjes 11. Peter Heesen 15. Iris Epping14. Luuk Wondergem

9. Hans Duitshof

Zo denken de partijen over: 
De Gemeenteraadsverkiezingen 2022

�  Acht partijen in de gemeente Oude IJsselstreek zetten 
in maximaal 350 woorden hun standpunt uiteen.

�  Lokaal Belang Oude IJsselstreek werkt al ruim 17 jaar aan een groen en prettig 
thuis voor elke inwoner van de Oude IJsselstreek. Door de gemeentelijke 
herindeling in 2005 hebben de lokale partijen die destijds in de gemeenteraad 
zaten hun krachten gebundeld om te komen tot één nieuwe krachtige 
lokale partij. Sinds de herindeling is Lokaal Belang vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders.

Lokaal Belang is een zelfstandige en onafhankelijke partij. De diversiteit binnen onze 
partij is groot en we staan midden in de samenleving. Vrijwilligerswerk en mantelzorg, 
maar ook deelname aan het verenigingsleven en aan maatschappelijke organisaties is 
de basis van onze partij. We staan dichtbij het vuur zodat we vraagstukken die spelen 
in onze directe omgeving oplossen met een “lokale bril”. Dat onderscheidt Lokaal 
Belang van de andere partijen binnen de Oude IJsselstreek. 

Als inwoner van Oude IJsselstreek heb je een sterke band met het dorp of de stad 
waar je woont. Met zijn allen zijn we trots op onze landelijke omgeving waar we 

samen leven, wonen en werken. We willen een aantrekkelijke, 
vitale en leefbare gemeente blijven; daarom zullen we op een 
goede en creatieve manier moeten omgaan met veranderingen en 
vraagstukken in de komende jaren. Bijvoorbeeld werkgelegenheid, 
een dak boven je hoofd hebben en hoe we duurzame energie gaan 
opwekken. Zulke grote vraagstukken kunnen we niet alleen oplossen, maar er wel 
onze eigen lokale draai aan geven.

Er is nog meer werk aan de winkel de komende vier jaar. Lokaal Belang 
stroopt de mouwen op om het huidige beleid af te maken en nieuw beleid 
te ontwikkelen op het gebied van wonen, werk, inkomen, gezondheid, 
verenigingsleven, maatschappelijke betrokkenheid 
en veiligheid.

We hebben elkaar daarbij nodig: inwoners, ondernemers, (dorpsbelangen-) verenigingen, 
maatschappelijke instellingen en gemeentebestuur. Samen hebben we veel kennis en 
ervaring en we hebben allemaal ideeën om de toekomstige uitdagingen lokaal op te 
pakken. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te 
blijven, elkaar te informeren en te inspireren, blijven we samen 
verder bouwen aan een mooie toekomst voor iedereen!

“ Samen met Lokaal Belang 
de mouwen opstropen!”
Ria Ankersmit, lijsttrekker Lokaal Belang

�        Ons verkiezingsprogramma vind je op https://lokaalbelang.info/verkiezingsprogramma of scan de QR code

      Meer over het CDA in gemeente 
Oude IJsselstreek? Kijk op 
oudeijsselstreek.cda.nl of 
scan de QR code



�  Mijn naam is Willie Oort en met trots voer ik de kandidatenlijst van de Partij 
van de Arbeid aan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Achter 
mij staat een team van enthousiaste en gemotiveerde vrouwen en mannen 
klaar met frisse ideeën. Stuk voor stuk mensen die weten wat er speelt in 
onze gemeente en staan te trappelen om Oude IJsselstreek samen met u 
nóg mooier te maken.

Wij maken het waar!
De Partij van de Arbeid heeft in de afgelopen periode vanuit haar constructieve 
oppositierol laten zien wat ze waard is: veel initiatieven, moties en voorstellen zijn 
door de raad gesteund. Denk aan de versnelling van de woningbouw, 40.000 bomen 
erbij en het organiseren van maatschappelijke banen.

MORGEN!
Veel inwoners maken zich in deze onzekere tijden zorgen: de energieprijzen schieten 
door het plafond, de klimaatcrisis en de vaak hopeloze zoektocht van jong en oud 
naar een betaalbare woning.

Met ons verkiezingsprogramma MORGEN! bieden we perspectieven en vergezichten 
voor de toekomst en doen we concrete voorstellen om al vandaag te werken aan 
een socialer Oude IJsselstreek, waar mensen in goede gezondheid en met plezier 
in goede harmonie leven. Daarom zet de PvdA zich in voor een actieve en inclusieve 
gemeente, waar de mens, jong en oud, centraal staat. Iedereen hoort erbij en doet 
mee. Niemand staat aan de zijlijn. Bewoners wekken zelf schone en betaalbare 
energie op, voorkomen zoveel mogelijk verspilling en werken aan een circulaire 
economie. We respecteren en waarderen de natuur en beschermen deze met klimaat-
en toekomstbestendige maatregelen. Samen met het nieuwe gemeentebestuur 
bouwt de PvdA een fors aantal betaalbare woningen. We nemen deel aan een actief 
verenigingsleven en genieten van een rijk aanbod op het gebied van cultuur en sport.

Jij doet ertoe!
Jouw mening, ideeën en ervaring kunnen het verschil maken. Voor vandaag én voor 
MORGEN!. Laat daarom jouw stem niet verloren gaan. Kies voor MORGEN!, doe 
vandaag, stem PvdA! 

De Gemeenteraads-
verkiezingen 2022 

�  Dat is ons motto voor deze verkiezingen, en het motto van ons 
verkiezingsprogramma waar we de komende jaren graag mee aan de slag 
gaan. Een perfect motto voor ons optimistische VVD’ers. Want wij zijn 
aanpakkers en positief kritisch. Als je iets wilt veranderen of verbeteren 
moet je het eerst omarmen. Er is ook voldoende reden voor optimisme, 
want de laatste jaren zijn we in onze gemeente veel meer gaan werken 
vanuit visie. Vooral in het Sociaal Domein, maar ook in de manier waarop 
we tegen dienstverlening aankijken richting jullie, onze inwoners. En die lijn 
willen we graag doorzetten.

Gaat dan alles goed? Nee zeker niet. Op papier hebben we als gemeente fl inke 
stappen gemaakt, maar in de praktijk laten we links en rechts fl inke steken vallen. 
En dat merken onze inwoners bijvoorbeeld in de participatietrajecten. De oorzaak 
daarvan is naar onze opvatting dat we te vaak met stoom en kokend water en ad hoc 
met al onze ambities aan de slag gaan. En dat deze ambities soms gewoonweg te 
ambitieus zijn voor een kleine gemeente van slechts zo’n 40.000 inwoners. Daarom 
willen wij de komende jaren vooral keuzes gaan maken. We moeten eerst datgeen dat 
we doen perfect doen, voordat we weer nieuwe doelen opzoeken. Liever uitvoering 
verleggen naar de lange termijn, dan uitvoering met een 6je.

We gaan dus op zoek naar verbetering door ons vooral te focussen op onze 
belangrijkste taken. Dat is voor ons ook de enige manier om binnen de bestaande 
budgetten te blijven. Want naar onze mening zijn de gemeentelijke belastingen die 
we betalen hoog genoeg. We willen de uitdagingen rondom woningbouw en zorg een 
meer liberale kleur geven. Dus daar waar het kan minder regeltjes en meer maatwerk 
en fl exibiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vereenvoudiging van regelingen over 
subsidies of meedoen regelingen. Daarnaast vinden we dat we de uitdagingen over 
duurzaamheid echt niet verder voor ons uit kunnen schuiven. Maar ook hier kiezen we 
voor een geleidelijke weg. Zoeken naar lange termijn oplossingen, bij voorkeur met 
een verdienmodel, stap voor stap. 

Rens Spijkers, lijsttrekker VVD

Willie Oort, lijsttrekker PvdA

“ De Oude IJsselstreek 
blijft goed, 
wordt beter.”

” Jouw mening, ideeën en 
ervaring kunnen het verschil maken. 
Voor vandaag én MORGEN!”

�

�        Meer over de PvdA in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oudeijsselstreek.pvda.nl/morgen of scan 
de QR code

Meer over de VVD in gemeente 
Oude IJsselstreek? 
Kijk op oudeijsselstreek.vvd.nl of 
scan de QR code

�



�  D66 wil zich maximaal inzetten voor een gemeente die naar de lange 
termijn kijkt. Wat nu een goed idee lijkt is straks misschien helemaal niet 
zo goed voor onze kinderen. Hoe is het om over 25, 50 of 100 jaar in de 
gemeente Oude IJsselstreek te wonen? Keuzes die we vandaag maken over 
duurzaamheid, woningbouw, en hoe burgers meer zeggenschap krijgen in 
hun buurt bepalen straks mede het antwoord op die vraag.

Dat we die lange termijn tot nu toe onvoldoende in het oog hebben, blijkt bijvoorbeeld 
uit de ontwikkelingen op de woningmarkt. Waar we een paar jaar geleden nog 
zagen dat huizen lang te koop stonden en verkopers steeds verder met de prijs 
moesten zakken, zien we nu het tegenovergestelde. Waar vijf jaar geleden nog 
overal gesproken werd over krimp hoor je daar nu niemand meer over. We blijken 
onvoldoende in staat om ontwikkelingen op de lange termijn te voorzien, 
en dat moet beter.

Verkiezingsprogramma
Onze verkiezingsprogramma staat vol met plannen die goed zijn, 

niet alleen voor nu, maar ook voor volgende generaties: noaberschap 
stimuleren door buurten een eigen budget te geven, kijken naar de 

invloed op de sociale cohesie bij 
toekenning  van subsidies, voorop lopen 
in de duurzame energietransitie. Dat zijn 
natuurlijk maar een paar van onze ideeën, 
maar we nodigen u van harte uit om ons 
programma te lezen.

Kandidaten
Op onze lijst staan ervaren kandidaten 
die hun sporen in de gemeentelijke 
politiek verdiend hebben, maart ook jonge 
mensen met frisse ideeën die zich willen 
inzetten voor de maatschappij.

Bekijk onze lijst en kom meer 
te weten over onze kandidaten!

�  Helaas wordt dat vaak niet zo ervaren als mensen contact opnemen met de 
gemeente. Daarom zoekt PRO! zelf altijd contact met inwoners die ergens 
mee zitten en luisteren we goed naar de wensen en behoefte om iets te 
verbeteren. Zo hebben veel inwoners van Oude IJsselstreek ons leren 
kennen en dat zullen wij de komende vier jaar blijven doen: wie bij PRO! 
aanklopt, weet dat we er alles aan doen om te helpen. 

Natuurlijk is het ook voor mij en mijn collega’s soms frustrerend om te worden 
afgerekend op zaken waar we geen invloed op hebben, maar wij willen lokaal aan 
onze inwoners laten zien dat wij het anders aanpakken. Daarvoor is het volgens PRO! 
allereerst van belang dat gemeenteraden en besturen de inwoners serieus nemen. 
Niets is zo frustrerend als een participatietraject dat niet echt is. Als je aan mensen 
vraagt: wat vindt u van onze plannen om hier woningen te bouwen? Hoe moeten die 
eruitzien? Dan kan het niet zo zijn dat je vervolgens de ideeën terzijde schuift. Of erger 
nog, dat het besluit eigenlijk al is genomen. 

Natuurlijk kunnen bewoners niet altijd hun zin krijgen. Soms zijn plannen 
te duur, of verandert de situatie, maar dan ga je terug om dat uit te leggen. 

De meeste mensen zullen dat ook best begrijpen en zelfs willen meedenken over 
een nieuwe oplossing. Daar gelooft PRO! heilig in.

Meedenken, meedoen, meebeslissen
Wat willen wij de komende 4 jaar voor u doen? Doorgaan met u te helpen als u 
onze hulp vraagt, als u ons de kans daarvoor geeft. Graag willen wij met een groot 
team voor u klaar staan de komende jaren om uw ideeën, die u heeft voor onze 
gemeente, samen met u uit te werken. Veranderingen en verbeteringen waar wij 
voor staan en die we door willen voeren, staan in ons 
verkiezingsprogramma. Scan hieronder de QR-code. 
Wij hebben 12 thema’s centraal gesteld, met 
een top 5: Wonen, Zorg, Groen-Klimaat 
& Energie, Armoede (in het bijzonder 
kinderarmoede) en Jongeren. 

“ Kies voor verder dan 
4 jaar vooruitkijken”
Camiel Vanderhoeven, lijsttrekker  D66

“ Het wordt tijd dat de 
gemeente beter naar haar 
inwoners gaat luisteren en 
hun serieus neemt!”
Gülden Siner-Sir, lijsttrekker PRO!

�        Meer over D66 in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op oude-ijsselstreek.d66.nl of scan de QR code

�      Meer over PRO! in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op pro-oij.nl/ of scan de QR code



behouden. DorpEnPlattelandBeweging staat voor een 
veilig en leefbaar gebied. Noaberschap is belangrijk en 
tradities willen we in stand houden. We stimuleren het verenigingsleven, 
sport en allerlei voorzieningen, ook in de kleine kernen. Zoveel mogelijk 

lokaal produceren en lokaal consumeren. 

DorpEnPlattelandBeweging staat voor het behouden en versterken van de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor ondernemers. De gemeente moet goed bereikbaar zijn per auto, fi ets en openbaar 
vervoer met veilige en toegankelijke routes. Voor gevaarlijke punten willen we een plan 
van aanpak. DorpEnPlattelandBeweging wil geen Noordtak van de Betuwelijn door onze 
gemeente en geen miljoenen uitgeven aan andere prestigieuze projecten.    

�     DorpEnPlattelandBeweging is een onafhankelijke partij met een eigen 
partijprogramma. In onze gemeente zijn wij exclusief Bondgenoot van 
BoerBurgerBeweging. Onze dorpen en inwoners geven mede vorm aan 
ons platteland. U als inwoner dient de ruimte te krijgen om mee te praten 
over de ontwikkelingen in en buiten uw eigen woonplaats, u woont er 
immers zelf en weet als geen ander wat er in uw eigen omgeving speelt. 

Voor het overgrote deel bestaat onze gemeente uit een kenmerkend coulisselandschap 
met agrarische cultuurgronden. Dit groene landschap is ons erg dierbaar, maar ook 
toeristen waarderen dit zeer. De gronden zijn hard nodig voor onze voedselproductie, 
dus komen er geen zonneparken; zonnepanelen horen op daken. Het stroomnetwerk 
dient daarop te worden aangepast. Voor alle kernen dienen voor jongeren en ouderen 
zoveel betaalbare woningen gebouwd worden als nodig is zodat de diversiteit in stand 
blijft en vergrijzing wordt tegengegaan. In eerste instantie willen we dat er wordt 
gekeken naar mogelijkheden om vrijkomende scholen, kantoor- en winkelpanden om te 
vormen tot woningen en vrijkomende gronden van bijvoorbeeld scholen en sportvelden 
te bebouwen. We stimuleren woningisolatie, zonnepanelen op daken, duurzaam en 
energieneutraal bouwen. Levensloopbestendig bouwen heeft prioriteit, dat voorkomt dat 
mensen als ze ouder worden uit hun sociale netwerk worden gehaald.

Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar sociale/economische 
gebondenheid en naar urgentie, niet naar afkomst. We willen maximale zorgverlening 
voor alle leeftijdsgroepen waarbij we gebruik willen maken van Kangoeroewoningen 
en Mantelzorgunits. DorpEnPlattelandBeweging wil dat iedereen gelijke kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Basisscholen in dorpskernen blijven zoveel mogelijk 

�      Meer over DorpEnPlattelandBeweging in gemeente Oude 
IJsselstreek? Kijk op www.dorpenplattelandbeweging.com 
of scan de QR code

�  De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan laten zien dat het 
vertrouwen in de Haagse politieke partijen nu helemaal is verdwenen. 
Lokale partijen zullen nog meer groeien. 

Je kunt deze keer voor het eerst kiezen uit meerdere lokale partijen, die wel eens 
samen een meerderheid zouden kunnen halen. ADA is een liberale partij, rechts van 
het midden. Door te stemmen op ADA maak je de keuze tegen verdere verlinksing van 
de gemeentepolitiek. Wij hopen met onze nieuwe mensen en frisse ideeën in de raad 
het verschil te maken. 

Wat wil ADA en wie zijn we?
• ADA heeft een heldere kijk op gemeentepolitiek. De ambtenaren en politici zijn er 

voor jou, en niet andersom. 
• We hebben een hekel aan ambtelijk jargon en de bestuurscultuur die vanuit den 

Haag ook Oude IJsselstreek dreigt te bereiken. Wij gaan voor een open en eerlijke 
gang van zaken, zonder achterkamertjespolitiek. Heldere taal staat voorop. 
We willen zeggen wat je denkt en doen wat je zegt.

• Wij zijn een gezonde mix van jong en oud, verspreid over de kernen, met een 
diverse achtergrond. We hebben bijvoorbeeld kandidaten die nog studeren, met 
een agrarische achtergrond, met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep, uit het 
onderwijs of die werkzaam zijn bij de politie. 

Wat wij beloven?
• In verkiezingstijd doen alle partijen beloften, 

die ze daarna snel vergeten. Zo willen wij niet zijn.
• Natuurlijk willen wij ook meer bouwen, een goedlopende lokale 
economie, inclusief een gezonde boerenstand, de uitvoering van sociale 

voorzieningen met een menselijke maat, een levendig sociaal en cultureel 
(verenigings-)leven, sportieve en gezonde inwoners en dat we schonere 

energie gaan gebruiken.
• Wij zijn wel anders, doordat wij u, als inwoner, centraal stellen en bijvoorbeeld geen 

drastische maatregelen als het afschakelen van de gaslevering aan woonwijken 
willen treffen als die niet “haalbaar en betaalbaar” zijn en door de bewoners 
worden geaccepteerd.

Samenvatting: 
Maak een keus 
tussen links lokaal 
en rechts lokaal. 
In dat laatste geval 
kies je voor ADA. 
Ga in ieder geval 
stemmen, want 
Oude IJsselstreek 
is te mooi om geen 
mening over te 
hebben.

“ Zeggen wat je denkt 
en doen wat je zegt”
Richard de Lange, lijsttrekker ADA

“  U als inwoner dient de ruimte te 
krijgen om mee te praten over de 
ontwikkelingen in en buiten uw 
eigen woonplaats”
Herman Vreeman, lijsttrekker DorpEnPlattelandBeweging

zeggen
wat je
denkt
en doen
wat
je zegt

�      Meer over ADA in gemeente Oude IJsselstreek? 
Kijk op www.ada-politiek.nl of scan de QR code
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Boek professor Hospers laat kracht 
Oude IJsselstreek zien

Vorige week donderdag overhandigde professor Gert-Jan Hospers, 
samen met mede-auteur Bert Vinkenborg, in het CIVON Ulft, het eerste 
exemplaar van het boek ‘Oude IJsselstreek - Bedrijvig én betrokken’ aan 
burgemeester Otwin van Dijk. Aan de hand van interviews met enkele 
vooraanstaande bedrijven en organisaties uit de gemeente, laat dit boek 
zien wat Oude IJsselstreek in economische zin in huis heeft. Vanuit de 
ijzerindustrie aan de oevers van de Oude IJssel, de houtindustrie in het 
noorden en de agrarische sector,  heeft het geheel zich ontwikkeld tot een 
sterk economisch ecosysteem. 

Oude IJsselstreek is gemaakt door er 
samen de schouders onder te zetten. 
Door ons lokaal te verenigen maken we 
ons sterk voor onze ambitie en staan we 
open voor vernieuwing. Het zijn mensen 
van hout, mensen van staal die moeilijk 
te breken zijn. Zoals we dat in ons sterke 
arbeidsverleden hebben geleerd.

De hele Achterhoek profileert zich als 
smart industry-regio met aandacht 
voor brede welvaart. Oude IJsselstreek 
neemt daarin een belangrijke plek in. 
In onze gemeente zijn namelijk veel 
aansprekende bedrijven en organisaties 
die niet alleen koploper in hun vakgebied 
zijn, maar ook oog hebben voor de 
samenleving, duurzaamheid en een 
innovatief personeelsbeleid. 

In het boek zijn een aantal voorbeelden 
uitgelicht waarbij de nadruk ligt op de 
(maak)industrie, zorg, ICT en toerisme. 
Daarbij is steeds een duidelijke link 
gelegd met de grote betrokkenheid van 
werkgevers, werknemers en inwoners 

met de organisatie en de omgeving. 
Vrijwel elke kern in Oude IJsselstreek 
komt in het boek naar voren, omdat het 
geheel juist dat sterke beeld laat zien.
Naast de bedrijven en organisaties wordt 
aan de hand van beeldmateriaal duidelijk 
dat er ook groen, toerisme en recreatie, 
sport, het verenigingsleven en bekende 
locaties in de gemeente zijn. Dat past 
bij een groene omgeving waar het goed 
wonen en leven is.

Gert-Jan Hospers: “Oude IJsselstreek is 
een gebied met een rijke voedingsbodem 
voor bedrijvigheid, vernieuwing en 
contact met de buitenwereld terwijl het 
onderlinge contact en de betrokkenheid 
erg sterk zijn. Deze interviews zetten dat 
in de etalage.”  

Het boek is gedrukt door Drukkerij Loor 
in Varsseveld. Het is verkrijgbaar via de 
Primera in Ulft en Boekhandel Rutgers in 
Varsseveld. Ook is het online te bestellen 
via www.simplyprint.nl/achterhoek

Vlnr: Burgemeester Otwin van Dijk, co-auteur Bert Vinkenborg en auteur Gert-Jan Hospers.

Zonder kiezers 
geen democratie
Nog maar één weekje en dan mogen 
we op 16 maart onze stem weer 
uitbrengen voor de verkiezingen 
van de gemeenteraad. Belangrijke 
verkiezingen want door je stem uit 
te brengen, beslis je mee over wat er 
dicht in jouw en uw buurt gebeurt. 
Wie heeft er nou niet een opvatting 
over zijn of haar eigen gemeente. 
Bijvoorbeeld over woningbouw - om 
maar eens een actueel onderwerp te 
noemen - maar ook over fietspaden, 
openbaar groen, scholen of hoe 
duurzaam (jo)uw gemeente is.  
Allemaal zaken waar bijna iedereen 
een mening over heeft.

Tijdens mijn periode als raadslid en 
later als wethouder en Kamerlid, heb 
ik zelf ook regelmatig campagne 
gevoerd voor de lokale gemeente-
raadsverkiezingen. Een intensieve 
maar leuke tijd. Je komt dan immers 
direct in contact met de kiezers. 
Je kunt persoonlijk naar iemands 
plannen voor de toekomst vragen. 
En luisteren naar wat de zwijgende 
meerderheid te zeggen heeft.

Mensen die me een beetje kennen, 
weten ook hoe belangrijk ik het vind 
dat iedereen mee kan doen in onze 
samenleving. Oók tijdens de verkie-
zingen. Daarom ben ik blij dat onze 
gemeente dit jaar voor het eerst een 
stemmal heeft. Hiermee kunnen 
mensen met een visuele beperking 
zelfstandig hun stembiljet invullen. 
Daarnaast is er op 10 maart een 
oefenstembureau in een tent voor het 
gemeentehuis. Iedereen die graag wil 

oefenen hoe je op een geldige manier 
je stem uitbrengt, kan tussen 15 en 
17 uur gewoon naar binnen lopen. En 
in een aantal zorgcentra van Azora is 
op drie dagen – uitsluitend voor de 
bewoners - een mobiel stembureau. 
Ook zijn er, net als bij de vorige verkie-
zingen, vier vroegstembureaus open 
op 14 en 15 maart om de drukte te 
spreiden. Zo kunnen mensen die dat 
prettig vinden, bijvoorbeeld met een 
kwetsbare gezondheid, ook op die 
twee dagen stemmen. U leest er meer 
over op de verkiezingspagina’s in dit 
Gemeentenieuws.

Ik vind het echt belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen stemmen. 
Jong, oud, mensen met en zonder 
een beperking; iedereen moet op een 
toegankelijke manier zijn of haar stem 
kunnen uitbrengen. Iedereen heeft 
het recht om mee te beslissen: het 
gaat immers om en over iedereen. En, 
zonder kiezers geen democratie!

Benieuwd naar de uitslagen van onze 
gemeente? Kijk dan op 16 maart naar 
de livestream vanuit de DRU waar 
ik samen met Frans Miggelbrink de 
uitslagen presenteer en gesprekken 
voer met leuke gasten. De link naar 
de livestream vind je op onze website: 
www.oude-ijsselstreek.nl/ 
verkiezingen. Kijken dus!

 Burgemeester Van Dijk

Doe mee aan de Achterhoekse Werkgeversenquête 2022
Van 7 tot en met 28 maart 2022 kunnen werkgevers met kleine of grote 
personeelsbestanden de Achterhoekse Werkgeversenquête invullen. Om 
de handen in de regio goed ineen te kunnen slaan voor het terugdringen 
van het personeelstekort, is uw bijdrage als werkgever hard nodig. U kunt 
meedoen via www.arbeidskrachtachterhoek.nl. Alvast hartelijk dank voor 
uw tijd!

Werken aan een krachtige 
arbeidsmarktregio
De Achterhoekse arbeidsmarkt staat 
steeds meer onder druk. Dat komt met 
name door een hoge vervangingsvraag 

van medewerkers die met pensioen 
gaan. Voorzitter van de thematafel 
Onderwijs & Arbeidsmarkt van 8RHK 
ambassadeurs, Karel Bonsen: “De 
Achterhoek kent een eigen, stuwende 

economie die zeer robuust en 
veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. 
Het is zaak dat we een krachtige 
arbeidsmarktregio blijven. Er is werk 
aan de winkel voor de hele regio om 
de werknemer van de toekomst op te 
leiden, begeleiden en te werven.” Uw 
bijdrage wordt gebruikt om passend 
beleid te maken.

Meedoen aan de enquête 
De enquête invullen duurt circa 10 tot 

15 minuten. Daarbij kunt u aangeven 
of u de uitkomsten van het onderzoek 
wilt ontvangen. Moventem voert 
het onderzoek uit en verwerkt alle 
antwoorden anoniem. Uw privacy wordt 
gewaarborgd volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en de Gedragscode voor 
Onderzoek & Statistiek. 

Werkgever in de Achterhoek? Doe mee 
via: www.arbeidskrachtachterhoek.nl 

http://www.simplyprint.nl/achterhoek
http://www.oude-ijsselstreek.nl/ verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/ verkiezingen
http://www.arbeidskrachtachterhoek.nl
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Sobere herdenking Rademakersbroek
Vorige week woensdag, 2 maart, was er een sobere herdenking bij het monument aan de Rade-
makersbroek. Daar werd herdacht dat 46 Nederlanders in een tarweveld aan de Rademakers-
broek bij Varsseveld zijn geëxecuteerd op 2 maart 1945. Burgemeester Otwin van Dijk legde een 
krans, evenals locoburgemeester Martin Veldhuizen en kinderburgemeester Jurre Tadema van 
de gemeente Aalten. Ook vertegenwoordigers van basisschool De Meeander in Heelweg (die het 
monument hebben geadopteerd), Varssevelds Belang en het Nationaal Onderduikmuseum legden 
een bloemstuk. 

Burgemeester Van Dijk: “Al die keren dat we hier dit 
verschrikkelijke drama hebben herdacht, zeiden we 
steeds ‘dit mag nooit meer gebeuren’. We dachten 
ook dat het nooit meer zover zou komen. Nu zitten we 
ook in Europa in een vergelijkbare situatie: met oorlog, 
een dictator en heel veel vluchtelingen. Een vreselijke 
situatie, iedereen die hiermee te maken heeft, wil ik 
sterkte wensen en een hart onder de riem steken. Wij 
leven me u mee.”

Geef de namen een gezicht
Na de bloemlegging werd in het Nationaal Onderduik-
museum in Aalten de bijzondere tentoonstelling ‘Geef 
de namen een gezicht’ geopend. In deze expositie wordt 
meer bekendheid gegeven aan het drama bij Radema-

kersbroek, door de 46 mannen een ‘gezicht’ te geven. 
Tot voor kort kenden wij slechts hun naam. Maar wie 
waren deze mannen? Waar kwamen zij vandaan? Welke 
rol speelden zij bij het verzet? Wat waren hun verhalen? 
Nationaal Onderduikmuseum doet al jaren onderzoek 
naar deze tragedie. Na meer dan 75 jaar krijgen de 46 
mannen van het Rademakersbroek, in leeftijd variërend 
van 18 tot 65 jaar, eindelijk een gezicht. Meer informatie 
is te vinden op www.nationaalonderduikmuseum.nl en 
op de website www.de46vanhetrademakersbroek.nl Burgemeester Otwin van Dijk legde een krans bij het monument. 

Kinderburgemeester Jurre Tadema en locoburgemeester Martin 
Veldhuizen legden een krans namens de gemeente Aalten.

Aanleg fietspad tussen Silvolde en Ulft
Het college heeft afgelopen dinsdag een akkoord 
gegeven op de wijziging in het bestemmingsplan, die 
nodig is om een fietspad tussen Silvolde en Ulft aan te 
leggen. Door onder andere de Provincie, Waterschap 
en verschillende gemeenten wordt al lange tijd gewerkt 
aan een fietspad van Doesburg naar Bocholt, het 
zogenaamde Gelders Hoofdfietsnet. Een belangrijke 
schakel hierbij is dit nieuwe fietspad dat wordt 
aangelegd tussen Silvolde en Ulft. Ook zorgt dit fietspad 
voor een extra verbinding van Ulft naar het Almende 
College. Het bestemmingsplan ligt de komende zes 
weken ter inzage.
Het nieuwe fietspad tussen de weg ‘Over de IJssel’ en 

de Paasberglaan is ook een onderdeel van het traject 
van Doesburg naar Bocholt. En zo vallen de puzzel-
stukjes steeds meer op hun plek. Naast de recreatieve 
waarde die het doortrekken van dit fietspad heeft, 
is het ook een toegevoegde waarde dat er een extra 
fietsroute komt van Ulft naar Silvolde. Fietsers kunnen 
dan kiezen of zij een wat rustiger route willen fietsen 
door de natuur, of een drukkere route door het centrum 
van Silvolde. 

Wethouder Ria Ankersmit: “Het fietspad loopt door 
mooie natuur. Dat is fantastisch om van te genieten, 
maar we moeten er ook zuinig op zijn. Daarom hebben 

we als gemeente 1.600 m2 extra grond aangekocht 
naast het fietspad, om daar nieuwe natuur aan te 
leggen. Ook komen er brede bloem- en kruidenrijke 
bermen. We vinden het belangrijk dat de aanleg van het 
fietspad volledig wordt gecompenseerd.”
Het fietspad past naadloos in het Landschapspark 
Oude IJssel, dat eind januari werd gepresenteerd als 
conceptontwerp voor het gebied langs de Oude IJssel 
en in februari is vastgesteld door de raad. Veel inwoners 
en toeristen zullen blij zijn met de aanvulling van deze 
toeristische route. Met het starten van de bestem-
mingsplanprocedure is de eerste stap gezet om te 
komen tot de uitvoering van het nieuwe fietspad. 

Openbare bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’ met identificatie-
nummer NL.IMRO.1509.BP000155-ON01, ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan heeft 
betrekking op de realisatie van een fietspad tussen Over 
de IJssel in Ulft en de Paasberglaan in Silvolde. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’ 
ligt van 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak 
maken bij Balievergunningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail 
sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.

Het ontwerp-bestemmingsplan is in elektronische 
vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.ruimte-
lijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van het 
bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het 
bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op 
papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend. 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzage-
legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar 
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen 
van zienswijzen kunt u een afspraak maken via het 
Telefonisch Informatie Centrum (TIC), telefoonnummer 
(0315) 292 292. 

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. 

http://www.nationaalonderduikmuseum.nl
http://www.de46vanhetrademakersbroek.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Oude IJsselstreek,  
locatie Hiddinkdijk 27A, Heelweg’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 10 maart 
2022 tot en met 20 april 2022 ter inzage ligt: 
• het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Oude 

IJsselstreek, locatie Hiddinkdijk 27A, Heelweg’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000183-ON01.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied ligt in het buitengebied van Heelweg aan 
de Hiddinkdijk 27A. Het plan bestaat uit het transfor-
meren van het bestaande erf op basis van de regeling 
‘functieverandering en hergebruik vrijkomende agrarische 
bebouwing’. Na sloop van twee pluimveestallen wordt 
het mogelijk om één nieuwe woning te realiseren en 

wordt het gebruik van een vml. bedrijfswoning als burger-
woning gelegaliseerd.

Inzage
De stukken liggen van 10 maart 2022 tot en met 20 april 
2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken 
in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij Balievergunningen. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of 
een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijs-
selstreek.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is in elek-
tronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.
ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van 
het bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het 

bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op 
papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch 
bindend.

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzage-
legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar 
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen 
van zienswijzen kunt u een afspraak maken via het 
Telefonisch Informatie Centrum (TIC), telefoonnummer 
(0315) 292 292. 

Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Brederostraat 5, deel garage aantrekken bij woning, 

vergunning verzonden 03-03-2022, procedure 3A
- Multatulihof 2, verlengen carport, vergunning 

verzonden 03-03-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Landstraat ong., inrichting landgoed de Wolboom, 

vergunning verzonden 28-02-2022, procedure 3A
- Twente-Route 5C, verbouw en uitbreiding woonhuis, 

aanvraag ontvangen 25-02-2022, procedure 1

MEGCHELEN
- Nieuweweg 10, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijke B&B en Ecocabin, aanvraag ontvangen 
28-02-2022, procedure 1 

NETTERDEN
- Netterdensestraat ong, plaatsen 5 schuifpoorten 

op verschillende locaties, aanvraag ontvangen 
28-02-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Ulftseweg 17, bedrijfsbestemming omzetten naar 

woonbestemming, verdagen van het besluit met 6 
weken, verzonden 08-02-2022, procedure 3A

TERBORG
- Doetinchemseweg 21, plaatsing pakketautomaat/

locker, vergunning verzonden 01-03-2022, procedure 
3A

- Hoofdstraat 64, realiseren opbouw lifthuis, aanvraag 

ontvangen 01-03-2022, procedure 1
- St. Jorisplein 10, voorjaarswandeltocht en ontheffing 

openbare vermakelijkheid op 18-04- 2022, start 
en eindpunt Sint Jorisplein 10 in Terborg, besluit 
verzonden 24-02-2022, procedure 3B

- ’t Veld ong., kap rode beuk, aanvraag ontvangen 
28-02-2022, procedure 1

- Walstraat 55, kapvergunning voor het kappen van 
3 lindes en herplant van 3 winterlindes op dezelfde 
locatie, vergunning verzonden 23-02-2022, procedure 
3A

- ’t Veld 20, voetbaltoernooi van 27 t/m 29 mei aan 
Sportpark de Paasberg, besluit verzonden 16-02-2022, 
procedure 3B

- ’t Veld 20, tijdelijke parkeerverboden diverse wegen 
in Terborg en Silvolde, besluit verzonden 16-02-2022, 
procedure 3A

ULFT
- Heggenseveld, wegafsluiting i.v.m. evenement 

Streetwiseproject, besluit verzonden 28-02-2022, 
procedure 3A

- Hofstraat 1, Alcoholwetvergunning Schuttersgilde 
St. Joris, ontwerpvergunning verzonden 28-02-2022, 
procedure 3B

- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels R.O.: 
Ulftse Avondvierdaagse 2022, aanvraag ontvangen 
01-03-2022, procedure 1

- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels R.O.: 
hertstart 50e Batavierenrace, aanvraag ontvangen 
28-02-2022, procedure 1

- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijke afzetting terras met spanten, aanvraag 
ontvangen 28-02-2022, procedure 1

- Melkvonder 1, handelen in strijd met regels R.O.: 
starten kapsalon aan huis, vergunning verzonden 
03-03-2022, procedure 3A

- Over de IJssel 7, melding Activiteitenbesluit: verhogen 
belastbaar vermogen van transformatoren en plaatsen 
cameramasten (milieu), acceptatie verzonden 
01-03-2022, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
10-03-2022)

- de Stenenmaat 11, uitbreiden bedrijfspand, aanvraag 
ontvangen 28-02-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Van Pallandtstraat 4, evenement Varsseveldse 

wandeltocht 06-03-2022, besluit verzonden 
24-02-2022, procedure 3A

- zijde Schoolstraat (stoep voormalig gemeentehuis), 
standplaatsmelding verkoop verpakte plaatcakes 
12-03-2022, acceptatie verzonden 01-03-2022, 
procedure 1

VOORST
- Stakenborgweg 1A, handelingen met gevolgen voor 

monumenten: plaatsen zwarte zonnepanelen onder 
aan het dak, vergunning verzonden 25-02-2022, 
procedure 3A

WESTENDORP
- Halseweg 4, kappen bomen i.v.m. schade aan leidingen 

en kabels, aanvraag ontvangen 01-03-2022, procedure 
1

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.
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