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Plaatsvervangend raadsvoorzitter 
Ton Menke overhandigt symbolisch 

de voorzittershamer van de 
gemeenteraad aan burgemeester 
Otwin van Dijk, omdat hij door de 

gemeenteraad is aanbevolen voor 
herbenoeming als burgemeester van 

Oude IJsselstreek. 

Aanbeveling voor herbenoeming 
burgemeester Otwin van Dijk
De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 besloten om Otwin van Dijk via 
de Commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van 
Oude IJsselstreek.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie 
Marco Bennink: “Een goed verstaander 
weet dat de gemeenteraad zich met dit 
besluit positief heeft uitgesproken over het 
functioneren van onze burgemeester.”

Een voorrecht om hier burgemeester te 
zijn
Otwin van Dijk is blij met het vertrouwen 
van de raad: “Het is fijn om te horen dat 
je mag blijven. Het is echt een voorrecht 
om burgemeester in Oude IJsselstreek te 
mogen zijn. Een plek waar ik me thuis voel 
en mijn energie volop kwijt kan. En er is nog 
genoeg te doen. Samen met het college, de 

raad en de ambtelijke medewerkers werken 
we aan één gezamenlijk ideaal: het beste 
voor onze inwoners. Daar gaan we verder 
mee aan de slag. Ik heb er zin in.” 

Voorbereiding door 
vertrouwenscommissie
De eerste ambtstermijn van burgemeester 
Van Dijk loopt af op 8 juli 2022. Een 
vertrouwenscommissie, die bestond 
uit enkele raadsleden, bereidde de 
aanbeveling voor herbenoeming voor. Met 
de burgemeester zijn de conclusies van de 
vertrouwenscommissie besproken. Marco 
Bennink: “Zowel de onderlinge gesprekken, 

als het herbenoemingsgesprek met de 
burgemeester hebben in goede harmonie 
en wederzijds open sfeer plaatsgevonden.”
De vertrouwenscommissie heeft de raad 
daarop voorgesteld de burgemeester aan 
te bevelen voor herbenoeming. Op 24 
februari heeft de gemeenteraad dit besluit 
genomen. Zoals in de wet staat was deze 
raadsvergadering niet openbaar en zijn alle 
stukken geheim. 

Koninklijk Besluit
De Commissaris van de Koning stuurt 
de aanbeveling naar de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De minister doet vervolgens de voordracht 
tot herbenoeming aan de Koning. De 
burgemeester wordt bij Koninklijk besluit 
beëdigd voor een volgende termijn van zes 
jaar. Deze gaat dan in op 8 juli 2022. 

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.

Deze week 3 dagen (booster)
vaccineren tegen corona in Ulft
Van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 maart komt de GGD Noord- en 
Oost Gelderland weer naar onze gemeente. Wie wil kan zich die dagen 
tussen 11:00 en 19:30 uur lokaal laten informeren over en/of prikken tegen 
corona. De GGD dient 1e, 2e, 3e én boosterprikken toe. Neem uw mondkapje 
en identiteitsbewijs mee en loop zonder afspraak binnen bij het DRU 
Industriepark, Hutteweg 24 in Ulft.

Niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen van 5 t/m 11 jaar kunnen voor 
hun 1e of 2e prik zonder afspraak op 
deze locatie terecht. Voor kinderen en 
voor mensen met prik-angst is speciale 
aandacht. Komt u voor een 3e prik? 
Vergeet dan niet de uitnodiging van 
uw medisch specialist mee te nemen. 

Boostervaccinaties worden alleen 
toegediend aan mensen van 18 jaar of 
ouder. 

Let op dat er tussen de 1e en 2e prik 21 
of 28 (Moderna) dagen zitten. U kunt 
deze prikken minimaal 8 weken na een 
coronabesmetting krijgen. De boosterprik 

kan alleen worden toegediend als uw 
laatste prik 3 maanden of langer geleden 
is of als u langer dan 3 maanden geleden 
besmet bent geweest met corona. 

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Aanleg MTB-route Vennebulten
De Stichting Achterhoek Toerisme en MTB-Achterhoek zijn in de Achterhoek 
bezig met de aanleg van fietsroutes voor mountainbikers. De aanleg vindt 
in vier fases plaats. In Varsseveld (de Vennebulten) is begonnen met de 
aanleg van een route die deel uitmaakt van fase drie. Deze MTB-route 
maakt onderdeel uit van de MTB-route Aalten-Slangenburg. 

Routegebruik reguleren
De MTB-route in de Vennebulten loopt 
grotendeels over bestaande wegen en 
paden, daarnaast worden zogenaamde 
singletracks aangelegd. Doel hiervan 
is onder andere het routegebruik te 
reguleren. Door MTB-ers een eigen 
parcours te geven, is er minder 
conflict met andere gebruikers zoals 
wandelaars en fietsers en voorkom je 
dat ze door gebieden fietsen waar dat 
minder wenselijk is. De MTB-route die 
kort geleden samen met omliggende 
fietsverenigingen is uitgezet, voorkomt 
willekeurig recreatief gebruik en zorgt er 
juist voor dat het gebied wordt ontlast.

Tracéaanpassing
Dichtbij een door dassen bewoonde 
(bij)burcht, wordt het tracé aangepast. 
We verbeteren de dekking rond de 
dassenburcht door de aanplant van 
bosplantsoen (struiksoorten). Het pad 
dat al is uitgezet, wordt aangepast en 
het tracé loopt via de aangrenzende/
bestaande zandweg. Vanwege de 
aanleg van het nieuwe MTB-tracé wordt 
een deel van de bestaande wandel- en 
MTB-paden afgesloten. Dit doen we 
door het plaatsen van takkenbossen  
bulten gemaakt van snoeihout in 
combinatie met het aanplanten van 
bosplantsoen.

Openstellingsregels
Voor het gebied De Vennebulten geldt 
een openstelling tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Aangezien dassen vooral 
‘s nachts actief zijn, is het belangrijk dat 
MTB-ers zich houden aan de openstel-
lingsperiode. Op de MTB-routesite wordt 
hierop gewezen. De openstellingsregels 
worden ook door bebording in het veld 
(bijvoorbeeld bij het begin en eind van de 
route) aangegeven, zodat er ook actief 
gehandhaafd kan worden.  

Samenwerking
De aanleg van de MTB routes is een 
regionale uitvoeringsopgave die 
onder regie van Stichting Achterhoek 
Toerisme binnen het grondgebied 
van de gemeenten Aalten, Oude 
IJsselstreek en Doetinchem tot stand 
wordt gebracht. Elders in de Achterhoek 
worden ook MTB-routes gerealiseerd. 
De aanlegkosten van de MTB-routes 
worden door de provincie Gelderland 
en de betreffende Achterhoekse 
gemeenten samen gedragen. Stichting 
Achterhoek Toerisme coördineert de 
uitvoering. Evenals andere gemeenten 
in de Achterhoek werken we op 
een constructieve wijze samen met 
Achterhoek Toerisme aan het versterken 
van het recreatief-toeristisch aanbod in 
onze regio.

Voorbeeld van een MTB-single track in de Achterhoek (Foto: Sven Scholten).

Hoge (Oer)Brug Ulft weer open!
De Hoge (Oer)Brug in Ulft is maandag 28 
februari weer opengesteld voor fietsers 
en voetgangers. Samen met Dusseldorp 
Infra, Sloop en Milieutechniek werkt de 
gemeente aan de vervanging van de fiets- 
en wandelbrug over de Oude IJssel in 
Ulft.  Op donderdag 27 januari 2022 werd 
de brug teruggeplaatst op zijn oude plek.  
Omdat asfalteren in de wintermaanden 
niet het meest optimale resultaat oplevert 
zijn noodverhardingen aangebracht om 
beide zijden van de brug aan te sluiten. 

Tijdelijke afsluiting van 23 april t/m 8 
mei 
Van 23 april t/m 8 mei (meivakantie) 
wordt het Speeltuinpad tijdelijk 
afgesloten. Het fietspad en de 
aansluitingen naar de brug worden dan 
geasfalteerd.  Liander zal tijdens deze 
tijdelijke afsluiting ook werkzaamheden 
uitvoeren.  Vanaf maandag 9 mei zijn 
het vernieuwde fietspad en de brug weer 
open. 

Sinds afgelopen maandag kunnen fietsers en voetgangers weer over de Hoge Brug. (Foto: Tonny Bosman)

De kunst van het 
luisteren
Vorige week scrolde ik door de sociale 
media. Naast heftige beelden van 
stormschade, kwamen ook andere 
onderwerpen voorbij. Het valt me op 
hoe de online wereld verhardt. Het is 
steeds vaker ‘wij-tegen-zij’. Zonder alle 
ins en outs te weten of te onderzoeken 
wat er daadwerkelijk speelt, trekken 
we conclusies en geven we onze 
ongezouten mening. Die verhitte 
discussies zorgen ervoor dat ik juist 
stiller wordt. Want waarom zou mijn 
mening ineens belangrijk zijn voor een 
ander? 
De samenleving polariseert, we komen 
steeds verder van elkaar af te staan. 
Daarom riep onze premier vorige week 
op om elkaar weer op te zoeken, naar 
elkaar te luisteren en naast elkaar 
te staan. We moeten elkaar weer 
vertrouwen. Door corona zijn mensen, 
over de hele wereld, tegenover elkaar 
komen te staan. Maar ook dichterbij, 
in onze eigen gemeente, zie ik die 
polarisatie ontstaan. Zo is er nu een 
discussie gaande over een moun-
tainbikeroute die mountainbikers, 
natuurliefhebbers en wandelaars 
tegen elkaar opzet. Online lijken de 
verschillen groot, maar gelukkig is 
het ‘echte’ leven genuanceerder. De 
moutainbikeroute, ook wel single 
track genoemd, wordt gemaakt op 
basis van olifantenpaden. Olifanten-
paden zijn vernoemd naar de typische 
eigenschap van olifanten om altijd de 
kortste weg te kiezen, waardoor een 
zichtbaar pad in de begroeiing wordt 
uitgesleten. Het wordt ook wel een 
‘door- of afstekertje’ genoemd. Het 
zijn de paden die ontstaan doordat 
mensen er wandelen of fietsen. Als 
inwoners genieten we samen van de 
natuur en groeten elkaar vriendelijk op 

deze paden. We geven elkaar ruimte 
en respect. 
Het valt me op dat veel mensen, net 
als ik, stil zijn op de sociale media. 
Mensen die genieten van de olifan-
tenpaden met respect voor de natuur. 
De zwijgende meerderheid, die van 
wandelen, natuur én mountainbiken 
houdt. Dit zijn de mensen die niet 
praten, maar doen. De vrijwilligers die 
zorgen dat het rijke verenigingsleven 
in stand blijft. 
Vorige week stond er een artikel in de 
Gelderlander over polaristatie. Joline 
Verloove van Movisie, kennisinstituut 
voor sociale vraagstukken zei hierin: 
“Gelukkig zijn er nog genoeg mensen 
die de kunst van luisteren verstaan. 
Wil je depolariseren, dan moet je 
het geluid van het grote midden 
versterken. En niet steeds de mensen 
aan het woord laten die de extreme 
polen vertegenwoordigen.’’
Als wethouder moet je zichtbaar 
zijn, maar ik merk dat ik liever wat 
stiller ben op social media. Ik ga 
wat vaker wandelen, bijvoorbeeld op 
één van de vele olifantenpaden die 
onze gemeente rijk is, en hoop dan 
met u een praatje te kunnen maken. 
Laten we tijdens die wandeling 
goed naar elkaar luisteren en dit 
vanuit vertrouwen doen. Dan zul je 
merken dat in ‘het grote midden’ de 
afstand tot elkaar best meevalt en 
onze onderlinge verschillen klein zijn. 
Blijkbaar verdragen we elkaar in het 
echte leven toch een stuk beter.

 Wethouder Ankersmit
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Steungezinnen gezocht
Zet u uw ouderhart open?

Soms heb je als gezin wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. 
We werken steeds meer en alles wordt duurder. Daardoor is er in veel 
gezinnen minder (vrije) tijd en soms ook spanning over bijvoorbeeld 
financiën. Voor kinderen is het dan fijn om even ergens anders te zijn. 
Vroeger klopte je dan aan bij oma, of de buurvrouw hielp je uit de brand. 
Tegenwoordig zijn gezinnen steeds meer op zichzelf aangewezen. 

Wat doet een steungezin?
Een steungezin vangt een kind op uit 
een gezin dat tijdelijk overbelast is. 
De ondersteuning is vrijwillig en er 
wordt geen hulpverlening ingezet. Een 
steungezin biedt alleen opvang overdag 
in een gewone gezinssituatie. Geen 
bijzondere uitstapjes, maar gewoon 
een kopje thee na school of samen 
knutselen. De kinderen draaien een paar 
uur per week mee in het steungezin 
en kunnen zich zo positief blijven 
ontwikkelen. Voor de overbelaste ouders 
is het heel fijn dat ze even ruimte krijgen, 
in hun hoofd en in hun agenda. Zo werkt 
het twee kanten op. 

Een steungezin, iets voor jou?
Ook in onze gemeente zijn kinderen 
die een steungezin kunnen gebruiken. 
Waar ze even kunnen ontspannen en 
kunnen genieten van normale, dagelijkse 
dingen. De gemeente is op zoek naar 
steungezinnen voor jonge kinderen voor 
de periode van een jaar. 

Wie zoeken we?
We zoeken mensen die ervaring 
hebben met kinderen en graag in een 
kind investeren. Een pedagogische 
achtergrond is niet nodig. Het kind is 
vooral op zoek naar rust, veiligheid en 
gezelligheid. Het kind draait een paar uur 
per week mee in uw gezin, zo lang het 
nodig is of u dat wenst. De ouders blijven 
altijd verantwoordelijk voor het kind. 

Meer informatie?
Denkt u erover om steungezin te 
worden? We kunnen ons voorstellen 
dat u dan graag meer informatie wilt. 
U kunt contact opnemen met Dianne 
Siemerink of Sietske van Fulpen via 
inhuissteungezinnen@yunio.nl of bel 
(06) 82 65 61 13 / (06) 82 06 33 19.

U vindt ook informatie op de website 
van Yunio: www.yunio.nl als u zoekt op 
‘steungezin’.

Ook in onze gemeente wonen jonge kinderen die een steungezin kunnen gebruiken. Het kind draait een 
paar uur per week mee in uw gezin, zo lang het nodig is of u dat wenst. De ouders blijven altijd verant-
woordelijk. 

Aanvragen Basissubsidie welzijn 
cultuur en sport 2022
Komt uw vereniging in aanmerking 
voor de Basissubsidie welzijn cultuur 
en sport? Dan kunt u de aanvraag weer 
indienen. U kunt het aanvraagformulier 
invullen via onze website www.oude-
ijsselstreek.nl. U zoekt dan op de 
term ‘subsidie’. Hier vindt u ook de 
regelgeving omtrent het aanvragen van 

de basissubsidie. Uw subsidieaanvraag 
moet vóór vrijdag 1 april 2022 volledig 
en ondertekend bij ons ingediend zijn.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via het 
telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Foto van de Maand:  
het Blotevoetenpad in Engbergen

Naar aanleiding van onze oproep op 
Facebook om je mooiste foto binnen het 
thema ‘Water’ in te sturen, zijn enorm 
veel foto’s gepost. Wat wonen we toch 
in een prachtige en waterrijke gemeente! 
Het viel niet mee om een keus te 
maken. Daarom hebben we binnen dit 
thema niet één, maar twee winnende 
foto’s uitgekozen. De eerste winnende 
foto is gemaakt door Karin Huijzer uit 
Breedenbroek. Haar foto is een maand 

lang onze omslagfoto op Facebook. 
De tweede winnaar maken we over vier 
weken bekend.

Karin over haar winnende foto: “Op de 
foto staat onze zoon Xander Bullée. In 
de lente en zomer gaan we regelmatig 
naar het Blotevoetenpad in Engbergen. 
Zo ontzettend leuk om daar te lopen. 
Vooral het stuk met het water vinden de 
kinderen geweldig.”

Taakstelling huisvesten  
statushouders gehaald
De gemeente Oude IJsselstreek heeft samen met Wonion en 
Vluchtelingenwerk vorig jaar 63 statushouders gehuisvest. Hieronder was 
een aantal gezinnen. Daarmee heeft de gemeente de taakstelling van het 
Rijk, het huisvesten van 57 personen, ruim gehaald.

Wethouder Marieke Overduin: “Ondanks 
de belemmeringen die de coronamaat-
regelen met zich meebrachten, is het 
ons gelukt meer statushouders te 
huisvesten dan de taakstelling. Dat is 
een mooie prestatie van Vluchtelingen-
werk, Wonion, STOER en de gemeente. 
We blijven als gemeente inzetten op 
het huisvesten van statushouders, om 
daarmee de druk op de AZC’s, die nog 
steeds hoog is, te verlichten.”

Voor statushouders is het prettig om 
zo snel mogelijk definitief ergens te 
wonen, zodat ze  kunnen starten met 
inburgeren. Voor het eerste halfjaar 
van 2022 heeft de gemeente van het 
Rijk een taakstelling van 23 personen 
gekregen.  De gemeente verwacht deze 
taakstelling te halen.

Vrijwilligers nodig voor begeleiding 
van statushouders
Voor het huisvesten van statushouders 
zijn niet alleen woningen maar is ook 

begeleiding nodig. Zoals mensen 
die de eerste maanden helpen met 
het aanvragen van voorzieningen 
en contact leggen met de buurt. 
Vluchtelingenwerk zoekt hiervoor nog 
vrijwilligers. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij Tanja Dijenborgh van 
Vluchtelingenwerk via: (06) 5569 6290.

Gastgezin worden voor een 
vluchteling
In de Achterhoek wordt ook gekeken 
of het mogelijk is het aanbod 
voor inburgeren te verbreden. Een 
mogelijkheid is om een vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning tijdelijk 
bij een gastgezin onder te brengen. 
Dat heeft het bijkomend voordeel dat 
iemand sneller inburgert. Takecarebnb, 
een officiële partner van het COA, 
initieert en coördineert dit. Op 17 
maart is er een voorlichtingsavond 
in de Koppelkerk in Bredevoort. Meer 
informatie en aanmelden kan via: www.
koppelkerk.nl.

mailto:inhuissteungezinnen%40yunio.nl?subject=
http://www.yunio.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.koppelkerk.nl
http://www.koppelkerk.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 
op 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Elke Nederlander 
mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). 
Stemmen is in Nederland niet verplicht. Door te stemmen maakt u wel gebruik van uw recht om 
mee te praten. U hebt dus invloed op beslissingen die in de gemeente Oude IJsselstreek worden 
genomen.

Uitnodiging om te stemmen 
Uiterlijk 3 maart 2022 krijgt u op uw huisadres een 
uitnodiging van de gemeente om te stemmen. Deze 
uitnodiging komt in de vorm van een stempas. Met 
een stempas en een identiteitsbewijs kunt u in elk 
stembureau binnen de gemeente stemmen. 

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt? 
Heeft u 3 maart nog geen stempas ontvangen of bent 
u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente Oude 
IJsselstreek een vervangende stempas aanvragen. 
Dat kan tot en met 11 maart 2022 tot 17.00 uur. U kunt 
hiervoor persoonlijk terecht op het gemeentehuis, via 
telefoonnummer (0315) 292 292, schriftelijk én ook 

digitaal via onze website www.oude-ijsselstreek.nl/
verkiezingen.

Uw kandidaat kiezen
Naast uw stempas, stuurt de gemeente Oude 
IJsselstreek ook een kandidatenlijst. U krijgt deze 
uiterlijk 15 maart 2022 op uw huisadres. Op de 
kandidatenlijst staan per politieke partij de namen 
van personen die zich kandidaat stellen voor de 
gemeenteraad. Deze lijst kunt u gebruiken om de 
kandidaat te kiezen waarop u wilt stemmen.

Voor meer informatie over de verschillende partijen 
verwijzen we u naar de websites van de partijen. U 

vindt de partijen en hun lijstnummers, net als meer 
informatie over de verkiezingen, op de website van de 
gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen. 

Stemmen is voor 
iedereen!
Iedere Nederlander vanaf 18 jaar heeft stemrecht. 
Maar voor sommige mensen kan het best een 
drempel zijn om het stembureau binnen te gaan en 
zelf hun stem uit te brengen. Bijvoorbeeld door een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. De gemeente 
Oude IJsselstreek probeert voor iedereen die dat wil 
stemmen mogelijk te maken.

Oefenen op het stembureau
Voor mensen die graag van tevoren willen oefenen 
met stemmen openen wij op donderdag 10 maart 
van 15:00 tot 17:00 uur het oefenstembureau. Voor 
het gemeentehuis staat een tent waar ook tijdens de 
verkiezingen gestemd kan worden. In deze tent kan 
iedereen oefenen.

Er staat een stemhokje, er zijn (ongeldige) 
stembiljetten en mensen die het hele proces van 
stemmen met je kunnen oefenen. Van het opzoeken 
van de kandidaat tot het rood maken van het hokje 
en het inleveren van het stembiljet in de stembus. 
Iedereen mag met een begeleider komen. Dus vindt u 
het spannend, lastig of wilt u liever een keer geoefend 
hebben vóór de verkiezingen? Kom dan op 10 maart 
tussen 15:00 en 17:00 uur naar het gemeentehuis. 
Aanmelden is niet nodig.

Stemmen met de stemmal
Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dit 
jaar mogelijk om te stemmen met een stemmal. 
Hiermee kunt u ook oefenen op het oefenstembureau 
op 10 maart. 

Hulpmiddel bij het stemmen voor 
blinden en slechtzienden 
Dit jaar kunt u voor het stemmen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen gebruik maken van een 
stemmal. Met deze stemmal kunnen mensen met een 
visuele beperking zelfstandig hun stembiljet invullen.

De stemmal is een grote plaat met gaatjes, cijfers en 
lijnen. De gaatjes komen overeen met de rondjes op het 
stembiljet voor de namen van de kandidaten. De cijfers 
komen overeen met de nummering van de partijen en 
de lijnen zijn nodig om over de mal te navigeren. De 
stemmal wordt aangepast aan de verkiezingen die op 
dat moment plaatsvinden.

De kandidaten van de verschillende partijen worden één 
voor één voorgelezen via een soundbox. De gebruiker 
hoort dit via de hoofdtelefoon bij de soundbox of via zelf 
meegebrachte oortjes. Wilt u voor het stemmen gebruik 
maken van de stemmal? In het schema hiernaast vindt 
u de locaties en tijden waar de stemmal aanwezig is. Er 
is altijd iemand die kan helpen bij het gebruiken van de 
stemmal. Wilt u liever eerst oefenen met de stemmal? 
Dat kan 10 maart op het oefenstembureau.

WAAR KUNT U STEMMEN MET DE STEMMAL?
Maandag 14 maart
• 09.30 – 12.00 uur: Georgiuskerk Terborg

Dinsdag 15 maart
• 14.00 – 16.30 uur: DRU Industriepark Popzaal Ulft
• 09.30 – 12.00 uur: Sporthal Van Pallandt Varsseveld

Woensdag 16 maart
• 09.30 – 12.00 uur: Borchuus Varsseveld
• 14.00 – 16.30 uur: Rietborgh Terborg
• 19.00 – 21.00 uur: gemeentehuis Gendringen

Live meekijken naar de uitslagen van de verkiezingen

Kijk 16 maart vanaf 22:00 uur live naar de uitslagenavond van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Mooie gesprekken, interviews en live uitslagen gepresenteerd door Frans 
Miggelbrink en burgemeester Otwin van Dijk. De livestream is te volgen via laptop, 
tablet of smartphone. De link naar de livestream vindt u op de website:
www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen


Vroegstemmen op 14 en 15 maart
De gemeenteraadsverkiezingen worden dit jaar 
gehouden op woensdag 16 maart. Maar op 14 en 15 
maart zijn er vier stemlocaties open in onze gemeente, 
de zogenaamde ‘vroegstembureaus’. 

Deze extra stemmogelijkheid is bedoeld om de drukte 
op woensdag te beperken.

Op 14 en 15 maart kunt u stemmen tussen 7.30 uur 

en 21.00 uur op onderstaande locaties. U hoeft zich 
hiervoor niet aan te melden.
• Varsseveld: Sporthal Van Pallandt
• Terborg: Georgiuskerk
• Ulft: DRU Industriepark
• Gendringen: gemeentehuis Gendringen

Op alle stembureaus worden de op dat moment 
geldende corona adviezen gevolgd. 

Integriteit

Wij vinden het belangrijk dat het proces rondom de verkiezingen eerlijk en integer verloopt. Heeft u het 
gevoel dat u als inwoner niet vrij uw keuze kunt maken op een partij of kandidaat omdat u beïnvloed wordt 
in uw stemkeuze? Dan horen wij dit graag. U kunt dit melden door een mail te sturen naar: 
verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw melding om. 

14
MAART

15
MAART

16
MAART

Overzicht stembureaus en 
tellocaties in Oude IJsselstreek

Stembureaus 14 en 15 maart

Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 zijn 
onderstaande vroegstemlocaties geopend van 7.30 
uur tot 21.00 uur.
Gendringen
• Gemeentehuis, Staringstraat 25
Terborg
• Georgiuskerk, Hoofdstraat 73
Ulft
• DRU Industriepark Popzaal, Hutteweg 24
Varsseveld
• Kantine Sporthal Van Pallandt, Van Pallandtstraat 8

Stembureaus 16 maart

Op woensdag 16 maart 2022 zijn onderstaande stem-
locaties geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Breedenbroek
• Café-restaurant Koenders, Terborgseweg 61
Etten
• Zaal Köster, Dorpsstraat 26
Gendringen
• Gemeentehuis, Staringstraat 25
• Sportzaal Prinsenhof, Prinsenhof 2A
Heelweg
• Buurtschapshuus Heelweg (grote zaal), Molenweg 

17
Megchelen
• Café-Restaurant ter Voert (grote zaal), Oranjeplein 1, 
Netterden
• Gildegebouw, Woldenburgseweg 1
Silvolde
• De Lichtenberg, Reeënstraat 20a 
• 't Molentje (grote zaal), Molenweg 3
• Schuttersvereniging Willem Tell , Kerkenstraat 17
Sinderen
• Buurtschapshuis Sinderen, Sinderenseweg 112
Terborg
• Georgiuskerk, Hoofdstraat 73
• Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15
Ulft
• Clubgebouw SDOUC, Anton Tijdinklaan 7
• Clubgebouw “de Eendracht”, Dr Ariënsstraat 5A
• DRU Industriepark Popzaal, Hutteweg 24
• Gildegebouw St. Joris, Hofstraat 1

• De Wesenthorst ingang Heggenseveld, Heggense-
veld 1

Varsselder
• Gemeenschapshuis ‘t Dorpshuus, Berghseweg 7 N
Varsseveld
• Borchuus Kulturhus, Kerkplein 3
• De Kwaksmölle, Doetinchemseweg 48
• Kantine Sporthal Van Pallandt, Van Pallandtstraat 8
Westendorp
• Kulturhuus De Vos, Halseweg 2

Tellocaties

De stemmen van maandag en dinsdag (vroegstem-
lokalen) worden geteld op woensdag 16 maart vanaf 
8.00 uur in het gemeentehuis. Op 16 maart wordt ‘s 
avonds na sluiting van de stembureaus (21:00 uur) 
geteld op de stemlocaties.

De uitslagen live volgen
De voorlopige uitslagen worden bekend gemaakt via 
een livestream. U kunt deze uitslagenavond live volgen 
vanaf 22:00 uur via de link op de website van de 
gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen.

Mobiel stembureau
In de verzorgingshuizen van Azora in onze gemeente 
kunnen de bewoners op verschillende tijdstippen 
stemmen op het mobiele stembureau. Dit stembureau 
is alleen toegankelijk voor de bewoners van het 
verzorgingshuis. De verzorgingshuizen brengen hun 
bewoners hiervan op de hoogte. 

Stemmen per 
volmacht 
Kunt of wilt u niet zelf stemmen op de dag van 
de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor 
u laten stemmen met een machtiging. U geeft 
hiermee een volmacht. Degene die voor u stemt is 
de gemachtigde.
 • De gemachtigde mag voor de verkiezingen van 

16 maart 2022 voor maximaal 2 andere kiezers 
stemmen. 

• De gemachtigde moet de volmachtstem(men) 
gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen
Iemand machtigen kan op 2 manieren: met een 
onderhandse volmacht of met een schriftelijke 
volmacht. 

Onderhandse volmacht 
Een onderhandse volmacht kunt u geven aan een 
kiezer die ook in de gemeente Oude IJsselstreek 
woont. Wat moet u daarvoor doen? 
• Vul de achterkant van uw stempas in.
 • De kiezer (volmachtgever) moet de gegevens van 

de gemachtigde invullen. 
• De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun 

handtekening zetten. 
• Bij het stemmen moet de gemachtigde een 

(kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de 
volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het 
identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op 
een smartphone of tablet tonen. 

Schriftelijke volmacht 
Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u 
niet in de gelegenheid bent om een onderhandse 
volmacht af te geven of als uw geen geldig identi-
teitsbewijs meer hebt (maximaal 5 jaar verlopen). 
U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de 
gemeente waar u woonde op 31 januari  2022. Wat 
moet u daarvoor doen? 
• Vanaf eind februari 2022 kunt u het formulier 

(formulier L8) downloaden op de website van 
onze gemeente of ophalen bij de receptie van het 
gemeentehuis. 

• U en degene die voor u gaat stemmen (de 
gemachtigde) vullen allebei een deel van dit 
formulier in en ondertekenen het.

 • Het ingevulde en ondertekende formulier moet 
uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur door ons zijn 
ontvangen op de volgende manier: 

 - scannen en per e-mail sturen naar:
  verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl 
 - per post sturen naar: Gemeente Oude IJssel-

streek, Team verkiezingen, Postbus 42, 7080 AA 
Gendringen 

 - inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Maak 
hiervoor een afspraak en neem uw identiteits-
bewijs mee

 - Digitaal m.b.v. DigiD zie www.oude-ijsselstreek.nl

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene 
die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs 
waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Digitaal aanvragen
Vanaf 3 maart kunt u ook digitaal een vervangende 
stempas aanvragen of een volmacht geven. U 
regelt dit via de website van de gemeente. U logt in 
via uw DigiD.

stemElke telt

mailto:verkiezingen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl/verkiezingen
mailto:verkiezingen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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College bezoekt Ten Brinke in Varsseveld
Vorige week heeft het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Oude IJsselstreek een bezoek 
gebracht aan Ten Brinke in Varsseveld. 
Voor degene die het niet weet: Ten 
Brinke is één van de grootste bouw- en 
ontwikkelbedrijven van Nederland, terwijl 
het grootste deel van de activiteiten in 
Duitsland plaatsvindt. Daarnaast is het 
bedrijf actief in Griekenland, Spanje en 
Portugal. Er werken ruim 1.300 mensen 
bij Ten Brinke en de jaaromzet bedraagt 
€ 1,2 miljard. 

Het hoofdkantoor staat in Varsseveld, 
waar het in 1902 opgericht werd 
door Theodorus ten Brinke als klein 
bouwbedrijf. Nu is het een bouwbedrijf, 
projectontwikkelaar, financier en 
belegger dat grote projecten van A 
tot Z kan doen. Alle disciplines van 
projectontwikkeling en bouw heeft 
het bedrijf namelijk in eigen huis. In 
Nederland heeft het, naast Varsseveld, 
nog vestigingen in Doetinchem, 
Gendringen, het Twentse Hengelo 

en Almelo, Utrecht en Helmond. 
Bedrijven als Imetaal Staalbouw en 
Industriebau Imetaal in Gendringen en 
Elan in Varsseveld horen ook tot de Ten 
Brinke Group. Grote woningbouw- en 
transformatieprojecten in Nederland 
zijn te vinden in onder andere 
Amsterdam, Den Haag, Zaandam, 
Nijmegen, Rotterdam en Eindhoven. 
Daarnaast ontwikkelt Ten Brinke ook 
bedrijfsgebouwen voor bijvoorbeeld 
Hornbach in Enschede en Lidl in 
Eibergen.

De activiteiten in Duitsland begonnen 
toen 45 jaar geleden, tijdens de 
oplevering van een pand in Nederland, 
Duitse gasten aanwezig waren. Zo 
werden de eerste contacten gelegd 
waarna Ten Brinke vlak over de grens 
aan de slag ging. Ze begonnen dus 
niet meteen in grote steden als Berlijn, 
maar juist in gebieden die dichtbij 
lagen en waar een vergelijkbare cultuur 
aanwezig is. Vandaaruit werd er verder 
gewerkt. 

In Duitsland zijn er tien vestigingen 
en wordt er bijvoorbeeld gewerkt 
aan grootschalige transformaties 
van bedrijfsgebouwen naar 
woongebouwen in Düsseldorf, een 
campus in Bonn, studentenhuisvesting 
in Münster, hotel in Kiel en 
woningbouw in Berlijn.

Wethouder Ben Hiddinga sloot het 
bezoek als volgt af: “Ik ben enorm 
onder de indruk van het bedrijf en 
denk dat het, zeker in de huidige 
woningmarktontwikkelingen in 
Nederland en met alle kennis en kunde in 
huis, van meer dan toegevoegde waarde 
is om die opgaven aan te gaan.”

Edwin ten Brinke en Albert ten Brinke (van links naar rechts) leiden het college rond door het 
hoofdkantoor in Varsseveld.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Touwslagersbaan 41, aanleggen gesloten bodem-

energiesystemen bij 61 woningen, acceptatiebrief 
verzonden 18-02-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Lichtenbergseweg 87A, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 22-02-2022, procedure 3A
- Siebelinkstraat 3, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 21-02-2022, procedure 1
- Ulftseweg 58, melding activiteitenbesluit: betreft 

ingebruiknemen voormalig transformatorstation t.b.v. 
opslag E-bike accu’s en andere goederen, acceptatie 
verzonden 23-02-2022, procedure 1 (2 weken ter 
inzage m.i.v. 03-03-2022) 

SINDEREN
- Harterinkdijk 10A, bouw en OBM: bouw biggenstal, 

vergunning verzonden 18-02-2022, procedure 3A

TERBORG
- Gravenpad ongenummerd, aanleggen gesloten bode-

menergiesystemen t.b.v. realiseren zorgcomplex 
Herbergier, acceptatiebrief verzonden 22-02-2022, 
procedure 1

ULFT
- Hogeweg 25, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

24-02-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Berghseweg 7N, bouw overkapping, verdagen besluit 

met 6 weken, brief verzonden 22-02-2022, procedure 
3A

- Hoofdstraat 66, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 23-02-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Burgemeester van der Zandestraat 21, melding 

activiteitenbesluit: wijzigen bedrijfsindeling (milieu), 
acceptatie verzonden 22-02-2022, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 03-03-2022)

- Prinses Marijkestraat 8, vervangen voorraam/voordeur, 
aanvraag ontvangen 23-02-2022, procedure 1

WESTENDORP
- Halseweg 23, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 24-02-2022, 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, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

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

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

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

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

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


