
13 april 2022

Aanvragen van 
energietoeslag   2
Onderhoud gemeentelijke 
laanbomen   2
Tuintips: fijn voor jezelf en 
de natuur   3
Energieneutraal in Oude 
IJsselstreek   4
Samenwerkings-
overeenkomst Saxion   5

Wethouder Janine Kock (links) en 
heemraad Antoinet Looman fietsen 
een stukje op het zojuist geopende 

fietspad langs de Keizersbeek 

Opening fietspad langs 
Keizersbeek
Het fietspad langs de Keizersbeek in Sinderen is weer een stukje langer. Op 7 april 
werd fase 2 in de aanleg van het fietspad geopend door wethouder Janine Kock 
en heemraad Antoinet Looman op locatie in Breedenbroek.

Een aantal jaren geleden is gestart met 
het project aanleg fietspad langs de 
Keizersbeek die door Oude IJsselstreek en 
Aalten loopt. Samen met gemeente Aalten, 
Waterschap Rijn en IJssel, Stg. Kerk- en 
Fietspaden Sinderen eo en Stg. ’t Olde 
Karrespoor De Heurne werd gewerkt aan 
het onderzoek naar de grondposities en 
kavelruil. Hierin ging de meeste tijd zitten. 
Uiteindelijk is het traject in Oude IJsselstreek 
in deze tweede fase in vier weken 
aangelegd. “Mensen zien buiten alleen dat 
er wat gebeurt, maar hebben geen idee wat 
er aan voorbereiding voorafgaat. We zijn blij 
dat grondeigenaren medewerking hebben 
verleend”, aldus wethouder Janine Kock. 
Heemraad Antoinet Looman gaf aan dat de 
Oude IJssel een enorme ader in het gebied 
is, dat gemeenschappelijke doelen hier 
samenkomen en we zo optimaal van het 
water kunnen genieten.

Inzet
Mede door de inzet van de vrijwilligers van 
Stg. Kerk- en Fietspaden Sinderen eo kon 

het pad worden aangelegd. Deze stichting 
wordt gerund door vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat het onderhoud van aangelegde 
paden in de omgeving van Sinderen in 
perfecte staat blijft. Hierbij is de sociale 
component ook zeker belangrijk. Daarnaast 
is het fietspad, door aanlevering van de 
materialen uit Breedenbroek en Netterden, 
een heus duurzaam streekproduct 
geworden. Wethouder Janine Kock gaf 
aan dat het Oude IJsselstreek als eerste 
is gelukt om de grondposities gereed te 
hebben en dat dit hopelijk op korte termijn 
ook gaat lukken in gemeente Aalten, 
zodat er langs de verdere Keizersbeek een 
fietspad loopt en hiermee de samenwerking 
wordt bevestigd.

Leader
De aanvraag is mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage door Leader 
Achterhoek. Het fietspad draagt bij aan de 
leefbaarheid van het platteland en is voor 
inwoners en bezoekers een mooie manier 
om het platteland daadwerkelijk te beleven. 

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.

Gewijzigde 
openingstijden 
rond Pasen
Op Goede Vrijdag, 15 april, en op 
maandag 18 april, tweede paasdag, zijn 
het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Op dinsdag 19 april staan we 
vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

Wij wensen u
fijne paasdagen!

Wijziging huisvuilinzameling tweede paasdag 
Op maandag 18 april (tweede paasdag) wordt geen huisvuil ingezameld. 
Hieronder ziet u de vervangende inzameldata.

Tweede paasdag
• De GFT-inzameling van maandag 18 april 

wordt verschoven naar zaterdag 16 april.
• De papierinzameling van maandag 18 

april wordt verschoven naar woensdag 20 
april.

Vanwege deze wijzigingen in de 
huisvuilinzameling kan het tijdstip van 
inzameling afwijken van het gebruikelijke 
inzameltijdstip. Daarom is het van belang 
dat de op te halen fractie tijdig (07.00 uur) 
aan de inzameldienst worden aangeboden.

Informatie, klachten
De wijzigingen in de huisvuilinzameling 
staan ook vermeld in de afvalkalender. 
Kijk voor actuele inzameldagen op 
mijnafvalwijzer.nl of maak gebruik van 
de afvalapp. Wilt u informatie over de 
afvalinzameling of heeft u klachten, neem 
telefonisch contact op met de gemeente 
(0315) 292 292.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://mijnafvalwijzer.nl
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Onderhoud gemeentelijke 
laanbomen

Deze maand starten we met het snoeien 
van de laanbomen van de gemeente. Na 
een aanbesteding afgelopen jaar hebben 
we drie lokale aannemers gevonden die 
dit onderhoud voor ons gaan uitvoeren. 
Zij starten op drie verschillende locaties 
in het buitengebied. In totaal gaat het 
om ongeveer 8.000 bomen die in de 
komende maanden in aanmerking 
komen voor een snoeibeurt. 

De aannemer controleert of de bomen 
nog veilig zijn en snoeit waar dat nodig 
is. Dit gaat aan de hand van vastgestelde 
veiligheidseisen en doorrijhoogten. 
Bijvoorbeeld mogen laaghangende 
takken geen overlast veroorzaken 
voor het verkeer of schade maken aan 
omliggende gebouwen. Een boom die 
langs een autoweg staat moet hoger 
opgesnoeid worden dan een boom die 
langs een voetpad in het park staat. 
Als uit de inspectie blijkt dat een boom 

onveilig is, en deze door middel van 
snoei niet meer te redden is, wordt deze 
in overleg met de afdeling Beheer en 
Onderhoud gekapt. Alle bomen die aan 
onderhoud toe zijn, worden van tevoren 
gecontroleerd of er beschermde planten 
of dieren aanwezig zijn.

Op de website van de gemeente staat 
meer informatie over het snoeien van 
de bomen. Er staat ook een interactieve 
kaart waarop u kunt zien welke bomen 
er dit jaar in het buitengebied gesnoeid 
worden. Uiteraard proberen we de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Mocht u na het lezen van de informatie 
nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Kristian Ebbers, de 
boombeheerder van de gemeente, via 
het algemene nummer (0315) 292 292 
of kijk op onze website:  
www.oude-ijsselstreek.nl/boombeheer.

De komende maanden komen ongeveer 8.000 bomen in onze gemeente in aanmerking voor een 
snoeibeurt.

Aanvragen van energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een 
energietoeslag van 800 euro. Dit is een eenmalige bijdrage voor de energie-
kosten, die de afgelopen maanden zijn gestegen. In de eerste week van april 
hebben al veel inwoners de energietoeslag ontvangen. Heeft u nog geen 
energietoeslag ontvangen? En komt u wel in aanmerking? Dan kunt u het nu 
aanvragen. 

Voor wie?
De toeslag van 800 euro is voor 
huishoudens met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm. In onderstaande 
tabel ziet u hoeveel dat is. 

Valt uw inkomen niet binnen boven-
staande bedragen,  maar ervaart u wel 
financiële problemen door de gestegen 

energieprijzen? Neem dan contact op 
met de gemeente via (0315) 292 292. 
Wij kijken dan samen naar een oplossing 
voor uw situatie.

Hoe vraag ik de toeslag aan? 
Komt u in aanmerking voor de energie-
toeslag, en heeft u geen bedrag en brief 
van de gemeente ontvangen over de ener-
gietoeslag? Dan kunt u zelf een aanvraag 
indienen. Op www.oude-ijsselstreek.nl/
energietoeslag vindt u een aanvraag-
formulier. Op de website vindt u ook 
meer informatie over de energietoeslag. 
Daarnaast vindt u er welke voorwaarden 
precies gelden voor het krijgen van de 
energietoeslag. U kunt het aanvraagfor-
mulier ook afhalen op het gemeentehuis 
in Gendringen of bij STOER, DRU Industrie-
park in Ulft. U kunt het dan thuis invullen en 
vervolgens terugsturen naar de gemeente 
of afgeven op het gemeentehuis. 

Vragen?
Komt u er niet uit of heeft u een vraag? 
Bel dan met de gemeente via (0315) 
292 292

Soort huishouden
Laag inkomen 
(120% van 
bijstandsnorm)

Alleenstaande 
en alleenstaande 
ouder

€ 1.310,05

Gehuwden en 
samenwonenden

€ 1.871,50

Alleenstaande 
en alleenstaande 
ouder pensioen-
gerechtigd

€ 1.455,67

Gehuwden en 
samenwonenden 
pensioengerech-
tigd

€ 1.971,05

Resultaten onderzoek ‘VANG’ inwonerpanel Oude IJsselstreek Spreekt
De gemeente Oude IJsselstreek wil aan de slag, om voorbereid te zijn 
op een toekomst zonder afval. Dit wordt ook wel de circulaire economie 
genoemd. Een wereld waarin zoveel mogelijk afval opnieuw is te 
gebruiken als een grondstof voor nieuwe producten. Dat is nodig, omdat 
onze grondstoffen opraken. Op 22 december is een onderzoek gestart 
onder het inwonerpanel Oude IJsselstreek Spreekt onder de naam Van 
Afval Naar Grondstof (VANG). 

Wat vindt u belangrijk?
De gemeente moet belangrijke keuzes 
maken over het aanbieden van afval. 
Vragen die in de vragenlijst stonden 
gingen onder andere over tevreden-
heid over de manier waarop afval in de 
gemeente wordt aangeboden en ideeën 
en voorkeuren van inwoners over hoe 
we afval (nog) beter kunnen scheiden en 
zoveel mogelijk opnieuw kunnen herge-
bruiken.

877 Inwoners hebben de vragenlijst 
ingevuld. 91% Van de respondenten vindt 
het belangrijk om het afval zo aan te 
bieden, dat ze eraan bijdragen om afval 
beter te kunnen recyclen. Meer dan 75% 
geeft aan tevreden te zijn over de wijze 
waarop PMD, GFT+E, PBD en restafval 
kan worden aangeboden in de gemeente. 
Daarnaast zijn er specifiek vragen gesteld 
over wat hen zou helpen om deze afval-
stromen nog beter aan te bieden. 

68% Vindt het wel zo eerlijk dat iemand 
minder hoeft te betalen als hij/zij het afval 
goed scheidt. 53% Zoekt de informatie 
over de afvalscheiding op www.mijnafval-
wijzer en daarnaast 37% op de afvalapp 
(Afvalwijzer). Tot slot is gevraagd wat 
de gemeente zou moeten doen om 
afvalscheiding verder te stimuleren. 
Panelleden gaven aan dat: de gemeente 
afvalscheiding financieel aantrekkelijk 
moet maken; dat de gemeente meer 
voorlichting moet geven over de nut en 
noodzaak van afval scheiden; dat de 
gemeente ook meer voorlichting moet 
geven over wat in welke container moet. 

Hoe nu verder?
De resultaten van het onderzoek gebruikt 
de gemeente voor een nieuw plan 

om zoveel mogelijk afval opnieuw te 
gebruiken. De nieuwe maatregelen uit dit 
plan zorgen mogelijk voor veranderingen 
in het ophalen van afval.

Inwonerspanel Oude IJsselstreek 
Spreekt
De resultaten van het onderzoek 
zijn te bekijken op www.oudeijssel-
streekspreekt.nl of scan de QR-code. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/boombeheer
http://www.oude-ijsselstreek.nl/energietoeslag
http://www.oude-ijsselstreek.nl/energietoeslag
http://www.mijnafvalwijzer.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl
http://www.oudeijsselstreekspreekt.nl
http://www.oudeijsselstreekspreekt.nl


Maak met deze tips 
een fijne plek van je 

huis en tuin voor jezelf 
en voor de natuur.

Meer weten: www.weetvanwater.nl

De zomer van 2022 staat voor de deur 

Tegel eruit, plant erin 
Meer groen in je tuin zorgt voor vogels, vlinders bijen en andere beestjes. Een groene tuin kan ook 
zo tien graden koeler zijn dan een tegeltuin. En: groen is altijd beter voor het milieu! Dus twijfel je 
nog? Als je kunt kiezen tussen tegels en groen, kies dan voor gras en bloeiende planten.

Maak een minimoeras
Wist je dat een klein moeras kan zorgen voor bijzondere plantensoorten en exotische diersoorten 
in je (achter)tuin? Heb je de ruimte? Dan is dat misschien wat voor jou! Het is goed voor het 
klimaat. Een minimoeras is niet alleen een heerlijke plek voor kleine dieren om beschutting
te vinden, maar ook een natte, waterige plaats waar regenwater opgevangen kan worden.

Tuinier natuurlijk en diervriendelijk
Gebruik jij bestrijdingsmiddelen om onkruid te verwijderen in je tuin of tussen de tegels? Doe dat 
liever niet. Bestrijdingsmiddelen kunnen in ons grondwater terecht komen. Maak je  stoep schoon 
met kokend water of gebruik zand. Gebruik knoflook of pepermuntblad om bladluizen en rupsen 
te verjagen. En zorg voor afwisseling in je planten. Hoe meer soorten, hoe beter.

Maak hoogteverschil in je tuin 
Als je hoogteverschillen in je tuin maakt, stroomt het regenwater makkelijk naar een lager 
gedeelte. Plant in het laagste deel van je tuin planten die van vocht houden. Zo biedt je tuin 
beschutting aan dieren en insecten. En we hoeven natuurlijk niet uit te leggen dat
het je tuin speels en gezellig maakt.

Leg een groen dak aan 
Een groen dak is op veel manieren gunstig. Je dak is beter geïsoleerd, dus je hebt minder 
stookkosten. Maar uiteindelijk leg je een groen dak niet alleen aan voor je portemonnee; je helpt 
het klimaat een handje. Een groen dak draagt bij aan het behoud van verschillende soorten
planten, het houdt water vast en trekt allerlei soorten vogels en insecten aan.
 

Vervuiling van water raakt ons allemaal. De waterkwaliteit wordt bedreigd 
door (plastic) afval in water, dat zo in de zee terecht kan komen. Wil jij 
ook een steentje bijdragen aan schoon water in en om jouw huis, buurt of 
bedrijf? Kijk voor tips op www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Oude IJsselstreek  Weet van Water is een samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel.



Heeft u een 
goed idee  
hoe de  
gemeente kan  
verduurzamen?
Laat het ons weten en 
maak kans op een duur-
zame WakaWaka-lamp!

Als gemeente vinden we duurzaamheid ontzettend 
belangrijk. Graag stimuleren we onze inwoners om 
ook duurzamer te leven en dat ook zeker te laten 
zien. Daarom hebben we nu een leuke actie voor 
onze inwoners. 

Heeft u zelf verduurzamingsmaatregelen genomen 
en heeft u daar een goed verhaal bij? Of heeft u een 
goed idee over hoe de gemeente flink kan verduur-
zamen? Laat het ons weten. Mail uw duurzame 
verhaal of idee naar de gemeente, en dan plaatsen 
wij het wellicht in het Gemeentenieuws. Als uw 
verhaal gekozen wordt als beste idee, dan ontvangt 
u van de gemeente een duurzame WakaWa-
ka-lamp: een lamp die wordt opgeladen met zonne-
energie en ook nog eens werkt als powerbank. 
Dit apparaat, ter waarde van € 59,95, kan zomaar 
van u worden. Mail uw verhaal of idee naar 
t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl, en maak kans op een 
WakaWaka-lamp. 

Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Hoge energieprijzen en lage 
inkomens
De hoge energieprijzen raken vooral mensen met een 
laag inkomen. Een groot probleem in Nederland, en 
ook in onze gemeente. Steeds meer inwoners leven in 
een situatie waarin de energierekening enorm hoog is, 
het huis slecht geïsoleerd, en het inkomen niet hoog 
genoeg is om fatsoenlijk rond te komen. Volgens onaf-
hankelijk onderzoeksbureau TNO gaat het om ongeveer 
550.000 huishoudens in Nederland. Dit is ongeveer 7% 
van het totaal aantal huishoudens. 

Compensatie energierekening
Een aantal mensen wordt al door de overheid gecom-
penseerd voor hun hoge energierekening. Ook de 
gemeente is bezig met verschillende aanvullende 
maatregelen om huishoudens met een laag inkomen 
te compenseren. Elders in dit Gemeentenieuws leest 
u meer over de tegemoetkoming die de gemeente 
verstrekt.

Energiebank Achterhoek 
In samenwerking met de Energiebank regio Arnhem en 
de Agem wordt onderzocht of we in de Achterhoek ook 
een Energiebank kunnen oprichten. Dat kan gezamenlijk 
met andere Achterhoekse gemeenten. Een Energiebank 

biedt met de inzet van Energiecoaches intensieve 
ondersteuning bij energiebesparing. De coach geeft 
veel tips en adviezen en wijst zo op de kansen om het 
energieverbruik te verlagen. Als gemeente zetten we 
ons ervoor in om deze Energiebank, samen met andere 
gemeenten, op te zetten. Heeft u interesse om een 
bijdrage te leveren aan de Energiebank Achterhoek? 
Wilt u bijvoorbeeld energiecoach worden? Neem dan 
contact op met ons. Stuur een mail naar t.jacobs@
oude-ijsselstreek.nl. Naast deze Energiebank zijn er nog 
verschillende andere maatregelen die we graag willen 
nemen. Via deze pagina houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen van deze plannen.  

Wilt u energie besparen? 

Vraag het de Agem Energiecoach!
Afgelopen winter zijn de energieprijzen flink stegen. 
We hoopten dat de prijzen in dit voorjaar wel weer 
zouden dalen. Helaas is dit niet gebeurd. De prijzen 
zijn weer gestegen, en de verwachting is dat dit de 
komende tijd nog wel door zal gaan. Om de kosten 
voor energieverbruik te laten meevallen is het goed om 
niet teveel energie te verbruiken in huis. Daarvoor zijn 
verschillende mogelijkheden. Het Agem Energieloket 
kan u hierbij ondersteunen. Zij weten alles over ener-
giebesparing en verstandige maatregelen hiervoor. 
Vaak is er in uw huidige situatie al veel ruimte om te 
besparen. Met hele simpele maatregelen bespaart u 
al snel honderden euro’s per jaar. Geen grote investe-
ringen of verbouwingen, maar simpele aanpassingen 
in uw dagelijkse leven. De Agem biedt gratis energie-
coaches aan die u hierbij kunnen helpen. 

Als vrijwilliger kan een energiecoach u kosteloos en 
vrijblijvend helpen om inzicht in uw energieverbruik 
en energierekening te krijgen. Samen kijkt de ener-
giecoach bijvoorbeeld naar het soort verlichting en 

verwarming in huis, de hoeveelheid water die wordt 
verbruikt, de apparatuur die u gebruikt en de hoogte 
van de energierekening. Op basis daarvan kan hij of zij 
u meteen voorzien van handige bespaartips.

Wethouder Janine Kock heeft ook gebruik gemaakt 
van een energiecoach en is hierover erg enthousiast. 
“De coach gaf aan dat we onze CV ketel op 60 graden 
konden zetten in plaats van 80. Een gemakkelijke 
maatregel die veel besparing oplevert, en het is nog 
steeds lekker warm in huis. Ook keek hij naar ons 
ventilatiegedrag. Dit kon beter, waardoor we ook gelijk 
weer flink konden besparen. Ik raad iedereen aan om 
een energiecoach van Agem naar jouw (woon)situatie 
te laten kijken. Het advies kost je niets en levert in veel 
gevallen direct een besparing op. Ik zeg: doen!”

Kijk eens op www.agemenergieloket.nl. Hier kunt u 
ook terecht voor andere duurzaamheidstips. En bestel 
gelijk een gratis energiecoach via (0314) 820 360. 

mailto:t.jacobs%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:t.jacobs%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:t.jacobs%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.agemenergieloket.nl
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Rondom de Wesenthorst
De Wesenthorst in Ulft wordt niet langer gebruikt als school. Wonion, 
Azora en de gemeente ontwikkelen een plan voor de invulling van het 
gebouw en de ruimte erom heen. 

We kijken naar het hele gebied tussen 
de Debbeshoek, Weg Achter de Blenk, 
Middelgraaf en Heggenseveld. We doen 
dit graag samen met inwoners. Op 23 
maart waren er twee bijeenkomsten 
waarbij meer dan 50 omwonenden en 
anders betrokkenen meedachten.
Op https://onzeoudeijsselstreek.nl (zoek 
op Wesenthorst) staat het hele verslag 
en alle ideeën die langs kwamen. U 
kunt hier ook een reactie achterlaten. 
We kunnen niet álle ideeën overnemen, 
maar gaan samen met de architecten 
aan de slag om zoveel mogelijk 
behoeftes te verwerken in het plan.

Tijdelijke afsluiting Speeltuinpad in 
Ulft 
Van 25 april t/m 6 mei (meivakantie) wordt 
het Speeltuinpad in Ulft tijdelijk afgesloten. 
Het fietspad en de aansluitingen naar de 
brug worden dan geasfalteerd. Daarnaast 
worden dan nog de laatste afrondende 
werkzaamheden aan de brug zelf 
uitgevoerd. Tegelijkertijd vinden er asfal-
tonderhoudswerkzaamheden plaats aan 
de Silvoldse zijde van het fietspad. Netbe-
heerder Liander zal tijdens deze tijdelijke 
afsluiting ook werkzaamheden uitvoeren. 
Vanaf 7 mei zijn het vernieuwde fietspad 
en de brug weer open.

Omleidingsroute
Er is een omleidingsroute die ter plekke 
wordt aangegeven met gele borden. 
Voor fietsverkeer uit Ulft loopt de omlei-
dingsroute via de Dr. Arriënsstraat – 

Frank Damenstraat - Hutteweg en bij het 
pand van Wonion de brug op en de Oude 
IJssel over. Van daaruit zijn er meerdere 
wegen richting Silvolde om de route 
te vervolgen. Voor fietsverkeer vanuit 
Silvolde loopt eveneens de omleidings-
route via de brug over de Oude IJssel bij 
Wonion.

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden 
aan de brug of verhardingen kunt u 
contact opnemen met Dennis Schil-
derinck (projectleider) en/of Bert 
Tiemessen (toezichthouder) van de 
gemeente Oude IJsselstreek via T. 
(0315) 292 292. Voor vragen over de 
werkzaamheden van Liander kunt u 
contact opnemen via T. (088) 542 64 44.

Brandweer Gendringen zoekt collega’s
Brandweerpost Gendringen kan 
nieuwe collega’s gebruiken. Woon 
en/of werk jij in Gendringen, Ulft, 
Varsselder, Voorst of Megchelen en 
wil jij écht iets betekenen voor de 
inwoners? Dan kun jij een belangrijke 

maatschappelijk bijdrage leveren bij 
de brandweer. Meer weten? Meld 
je dan aan via f.terbeek@vnog.nl, 
dan wordt je uitgenodigd voor een 
oefenavond. Kijk ook eens op  
www.brandweergendringen.nl 

Word onze collega!
bijdebrandweer.nl

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 19-04-2022 vindt vanaf 
9.00 uur de openbare mandaatzitting 
Rayonarchitect (namens de Commissie 
Omgevingskwaliteit) plaats in het 
gemeentehuis in Gendringen. 
Het overzicht van de te behandelen 

bouwplannen kunt u vanaf donderdag 
14-04-2022 vinden op www.
oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf 
aangeleverde bouwplannen worden 
behandeld.

Gemeente en Hogeschool 
Saxion ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst

Als onderdeel van de ambities op 
het vlak van toerisme en recreatie 
gaat Oude IJsselstreek samen met 
Hogeschool Saxion een kennis- en 
innovatiewerkplaats opzetten. Vanuit 
Saxion gaat het om de onderdelen 
Hospitallity Business School, de School 
of Commerce & Entrepreneurship en het 
lectoraat Regio-ontwikkeling. Wethouder 
Janine Kock en Karin Verschoor-Withag, 
directeur van Saxion, ondertekenden de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Sinds maart zijn studenten en docenten 
van Saxion bezig om, samen met 
toeristische ondernemers uit Oude 
IJsselstreek en de gemeente, een 
kennis- en innovatiewerkplaats op te 
richten.
In samenwerking met de Stichting 
Toerisme-Recreatie Oude IJsselstreek 
gaan ze onderzoeken en werken 
aan samenwerkingen die bijdragen 
aan een bloeiende toeristische en 
recreatieve sector in onze gemeente. 

Door de samenwerking met Saxion 
uit te breiden, leveren we een bijdrage 
aan de innovatie-, concurrentie- en 
samenwerkingskracht en aan de 
duurzaamheid van de vrijetijdssector in 
de gemeente. 

Met de kennis- en innovatiewerkplaats 
gaat Saxion, samen met alle betrokken 
partijen, door middel van onderzoek 
toeristische ondernemers adviseren 
en nieuwe inzichten aanreiken. Dit zijn 
inzichten op het gebied van nieuwe 
initiatieven, marketingactiviteiten, 
allianties, productontwikkeling en 
innovatie. 

Janine Kock: “We zijn enthousiast over 
deze samenwerking met Hogeschool 
Saxion. Met deze samenwerking bieden 
we een rijke leeromgeving aan de 
studenten. Maar ook aan de onderlinge 
samenwerking met verschillende 
partijen en aan de ambities op het 
gebied van recreatie en toerisme.” 

Vlnr. wethouder Janine Kock, Karin Verschoor-Withag, directeur van Saxion, en Juliëtte Hofman, 
voorzitter STROIJ.

https://onzeoudeijsselstreek.nl
mailto:f.terbeek%40vnog.nl?subject=
http://www.brandweergendringen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Brokkenstraat 14, kappen één berk en vier fijnsparren, 

herplant op locatie van vier elzen, één paardenkas-
tanje, drie meidoorns en drie sleedoorns, vergunning 
verzonden 06-04-2022, procedure 3A

- Molenweg 12A, wijzigen pluimveehouderij, ontwerp-
besluit verzonden 05-04-2022, procedure 2A

- Molenweg 12A, m.e.r. aanmeldnotitie, besluit 
verzonden 05-04-2022, procedure 2A

ETTEN
- Rondweg 1, milieumelding Activiteitenbesluit: 

wijzigen biologische veehouderij (milieu), acceptatie 
verzonden 01-04-2022, procedure 1 ( 2 weken ter 
inzage m.i.v. 14-04-2022)

GENDRINGEN
- Dijkweg 6, verbouw woning, vergunning verzonden 

05-04-2022, procedure 3A
- Prinsenhof 11, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 05-04-2022, procedure 1

MEGCHELEN
- Geurweg 1, milieumelding Activiteitenbesluit: 

veranderen bedrijf, acceptatie verzonden 30-03-2022, 
procedure 1 ( 2 weken ter inzage m.i.v. 14-04-2022)

- Geurweg 1, besluit OBM en besluit aanmeldnotitie 
(onder drempelwaarde), vergunning verzonden 
30-03-2022, procedure 3A

- Julianaweg 35, uitbreiden woonhuis, aanvraag 
ontvangen 04-04-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Koninksweg 1, aanvraag B&B verdagen van het 

besluit met 6 weken, verzonden 04-04-2022, 
procedure 3A

- Lichtenbergseweg, verkeersbesluit aanwijzen parkeer-
plaatsen voor opladen elektrische voertuigen, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 13-04-2022, procedure 
3A

- Melkweg 28, uitbreiden garage d.m.v. dakkapel, 
aanvraag ontvangen 05-04-2022, procedure 1

- Molenweg 3, aanvraag serre, verdagen van het besluit 
met 6 weken, verzonden 04-04-2022, procedure 3A

- Ulftseweg 128A, handelen in strijd met regels R.O.: 
hemelvaartfeesten, aanvraag ontvangen 05-04-2022, 
procedure 1

SINDEREN
- Rabelingstraat t.o. 22, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 07-04-2022, procedure 1

TERBORG
- Oude IJsselweg 9, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 07-04-2022, procedure 1
- Schoolstraat, verkeersbesluit aanwijzen parkeer-

plaatsen voor opladen elektrische voertuigen, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 13-04-2022, procedure 
3A

ULFT
- Eksterstraat 111, bouw gezondheidscentrum, 

vergunning verzonden 04-04-2022, procedure 3A
- Industrieweg, verkeersbesluit aanwijzen parkeer-

plaatsen voor opladen elektrische voertuigen, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 13-04-2022, procedure 
3A

- J F Kennedyplein 15, plaatsen deur in zijgevel, 

aanvraag ontvangen 05-04-2022, procedure 1
- J.F. Kennedyplein, verkeersbesluit aanwijzen parkeer-

plaatsen voor opladen elektrische voertuigen, besluit 
gepubliceerd in Gemeenteblad 13-04-2022, procedure 
3A

VARSSEVELD
- Aaltenseweg 37, bouw serre, vergunning verzonden 

05-04-2022, procedure 3A

WESTENDORP
- Doetinchemseweg 112, kappen één berk en twee 

beuken, geen herplant i.v.m. geen ruimte, vergunning 
verzonden 06-04-2022, procedure 3A

- Doetinchemseweg 169, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 31-03-2022, procedure 1

Op de hoogte blijven van 
vergunningen in uw buurt?

Meld u aan voor de e-mailservice!
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een 
verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt bomen 
gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden?  
U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf via  
www.officielebekendmakingen.nl opzoeken, maar 
u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met de 
bekendmakingen die voor u van belang zijn. 

U meldt zich aan voor deze e-mailservice op  
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  
U krijgt dan elke week automatisch een overzicht 
van de voor u belangrijke publicaties en kunt direct 
doorklikken naar de bekendmaking. U kunt zich altijd 
weer afmelden voor deze e-mailservice. 

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische 
procedure. Hieronder vindt u welke stappen u 
kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een 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.

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

