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Onbeperkt genieten  
in de Achterhoek
In Nederland zijn circa 4 miljoen mensen die een beperking 
hebben. Net zoals ieder ander wil ook deze groep genieten 
van een vakantie of dagje uit in eigen land. De Achterhoek 
is gastvrij voor iedereen. Daarom zijn we afgelopen jaar 
begonnen met het project ‘Onbeperkt genieten in de 
Achterhoek’. 

Onbeperkt genieten in de Achterhoek 
komt voort uit een samenwerking 
tussen acht Achterhoekse gemeenten, 
Achterhoek Toerisme en Ongehinderd, en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Gelderland. Ongehinderd is een 
maatschappelijk gedreven onderneming die 
zich inzet voor een toegankelijker Nederland. 
Er is een app en website waarmee mensen 
met een lichamelijke beperking altijd en 
overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid 
van publieke locaties. Afgelopen jaar heeft 
ze de toegankelijkheid in kaart gebracht van 
meer dan 125 toeristisch- recreatieve locaties 
(van horeca tot B&B) in de Achterhoek. De 
toegankelijkheidsinformatie is te vinden in de 
Ongehinderd app en op www.achterhoek.nl.

Ongehinderd op pad 
Om zorgeloos op pad te kunnen zijn er 
verschillende ‘Ongehinderd op pad routes’ 
samengesteld. Met deze routes kunnen 
bezoekers een dagje of weekend naar 
de Achterhoek zonder op zoek te gaan 
naar toegankelijke locaties. “Je overnacht 
bijvoorbeeld in een aangepaste hotelkamer, 
bezoekt een rolstoelvriendelijk museum en 
dineert in een restaurant met toegankelijke 

tafels”, aldus 
Annemiek Riefel, 
projectleider vanuit Achterhoek Toerisme. 
Wethouder Janine Kock, bestuurlijk trekker 
van dit project vult aan: “Volgens het door 
Nederland goedgekeurde ‘Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap’ 
heeft iedereen recht op een goede kwaliteit 
van leven. Daarom vinden we dit project 
zo belangrijk. Want iedereen telt mee, 
iedereen is welkom in de Achterhoek. We 
gaan de komende maanden ondernemers 
stimuleren om verder aan de slag te gaan 
met toegankelijkheid, want er valt zeker nog 
winst te behalen, zodat iedereen onbeperkt 
kan genieten in de Achterhoek.”

Relaxte routes
Tot slot zijn er 14 routes in de Achterhoek 
gecreëerd die geschikt zijn voor de handbike. 
Bij de routes worden verschillende tips 
gegeven voor locaties onderweg waar je 
goed terecht kunt. De handbikeroutes zijn 
te vinden op www.achterhoek.nl/routes en 
liggen in foldervorm bij de VVV-kantoren in 
de Achterhoek. 
Meer weten? Kijk op achterhoek.nl/
Onbeperkt-genieten 

Na afloop van de inspirerende 
bijeenkomst wordt er nog even 

naagepraat door vlnr. burgemeester 
Otwin van Dijk, Annemiek Riefel, 

kennismakelaar Achterhoek 
Toerisme, Paul Betuë, manager 

beleid & toegankelijkheid 
Ongehinderd, Niek van den Adel, 

spreker en inspirator en wethouder 
Janine Kock. 

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 Koningsdag
Op woensdag 27 april, Koningsdag, zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 
Op donderdag 28 april staan we vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

Afscheids-
bijeenkomst  
Bert Kuster

De afgelopen acht jaar heeft Bert Kuster 
zich met veel enthousiasme en plezier 
ingezet als wethouder van de gemeente 
Oude IJsselstreek. Hij heeft in al die jaren 
met veel verenigingen, inwoners, bedrijven 
en medebestuurders contacten gehad en 
samengewerkt. Zowel binnen de gemeente 
als in de regio.

Op 1 mei sluit Bert Kuster zijn periode als 
wethouder af en start hij met een nieuwe 
baan.

Als college willen wij u graag in de 
gelegenheid stellen hem de hand 
te schudden tijdens een informele 
afscheidsbijeenkomst op dinsdagmiddag 
26 april van 16.00 tot 18.00 uur in het 
Ourhlokaal op het DRU Industriepark in Ulft. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig 
te zijn. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

http://www.achterhoek.nl
http://achterhoek.nl/Onbeperkt-genieten 
http://achterhoek.nl/Onbeperkt-genieten 
http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl


Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad? Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

De nieuwe raadsleden stellen zich graag aan u voor
Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Oude IJsselstreek geïnstalleerd. Nadat een nieuw raadslid met ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘Dat verklaar 
en beloof ik’ antwoordde op de vraag van de burgemeester, was hij of zij beëdigd. Dit hebben ook Lucy Hugen-Thuis, Jan Bogerd, Willie Oort-Löwenthal, Sylvia van Londen-
Schreuder, Herman Vreeman, Koen Dieker en Meike Lubbers meegemaakt op 30 maart. De meesten van hen zijn kersvers in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. 
Sommigen hebben al wel ervaring als fractieassistent en/of raadslid, maar anderen worden voor het eerst politiek actief.  
Een spannende tijd dus voor deze raadsleden, waarin ze veel nieuwe indrukken gaan opdoen. Voor u zijn het (wellicht) onbekende gezichten in de gemeenteraad. Daarom 
stellen de zeven raadsleden zich graag aan u voor op deze Raadspagina.

Lucy Hugen-Thuis
(Lokaal Belang)

Mijn naam is Lucy Hugen-Thuis en ik ben sinds 
mei 2018 fractieassistent bij Lokaal Belang. Ik 
ken de gemeente op mijn duimpje en heb in 
zowel Etten als Ulft al vele mooie herinneringen 
gemaakt. Momenteel ben ik helemaal gelukkig in 
Gendringen. Ik ben wijkverpleegkundige bij Azora; 

een baan die me op het lijf 
geschreven is. Die ervaring heb ik 
de afgelopen jaren al meegenomen in de commissie, en zal 
ik nu ook zeker meenemen in mijn raadswerk. Ik ben namelijk 
klaar voor meer! Meer inclusie, meer mogelijkheden voor 
iedereen om mee te draaien in de samenleving, meer semi-
openbare toiletten in de gemeente, en meer verbinding met 
onze inwoners. 

Jan Bogerd
(PRO!)

Ik ben sinds 28 oktober 2021 fractieassistent 
bij PRO! en actief in de commissie AFE. Ik ben 
gepensioneerd en woon met heel veel plezier in 
Varsseveld. Iets waar ik me hard voor wil maken 
is de communicatie tussen de gemeente en haar 
inwoners. Deze moet open en eerlijk zijn vind ik, 
zodat de inwoners precies weten waar ze aan 
toe zijn. Bespreekbaarheid is cruciaal. Maar ook 
vergroening is van groot belang voor mij, zodat het woongenot voor jong en oud 
versterkt wordt. Mijn oren en ogen houd ik dan ook altijd open om een zo goed 

mogelijke volksvertegenwoordiger te 
zijn in deze gemeenteraad. 

Sylvia van Londen-
Schreuder
(PvdA)

Het PvdA-bloed stroomt door mijn aderen, dat is 
me met de paplepel ingegoten. Van huis uit leerde 
ik dat je voor anderen opkomt en dat iedereen recht 
heeft op gelijke kansen. Logisch toch? De PvdA 
staat voor alles wat ik belangrijk vind, zoals werk, 
wonen, natuur en milieu. Mijn grootste droom is echter toch wel dat armoede 
zoveel mogelijk verdwijnt. Daar zet ik me dan ook echt voor in, de afgelopen jaren 
vooral bij de commissie ‘Maatschappelijke Ontwikkeling’. Nu 
ik in de gemeenteraad zit stopt dat uiteraard niet en is er nog 
flink wat werk te verzetten. Daar kijk ik dan ook naar uit om 
me actief mee bezig te houden. 

Willie Oort-Löwenthal
(PvdA)

In mijn rol als raadslid en wethouder in zowel 
gemeente Wisch als Aalten heb ik geleerd wat ik 
belangrijk vind, namelijk opkomen voor mensen 
die dat nodig hebben en dat zelf niet kunnen. Al 
die passie kan ik kwijt bij de PvdA, al veertig jaar 
lang. Waar ik ook vierkant achter sta is dat de 
partij zich hard maakt om vrouwen bij de politiek 
te betrekken. Sinds 2018 ben ik fractieassistent bij de PvdA 
in Oude IJsselstreek. Als lijsttrekker en fractievoorzitter neem ik nu mijn plekje in 

de gemeenteraad in. Ik ga me inzetten voor alle inwoners van 
deze mooie gemeente en luister graag naar u allemaal. 



Koen Dieker
(DorpEnPlattelandBeweging)

Ik ben helemaal nieuw in de politiek. Na vele 
jaren in Gaanderen te hebben gewoond ben ik 
bijna zeven jaar weer terug op de plek waar ik ben 
opgegroeid in het Ettense buitengebied. In mijn 
dagelijkse leven bezoek ik als vertegenwoordiger 
van een Duitse machinefabriek klanten in 
Nederland en België. Daarnaast heb ik een eigen 
bedrijfje in fourage en loonwerk. Voorheen had ik geen politieke ambities, maar 
politiek is wel belangrijk want daar wordt bepaald hoe alles gaat en wat alles 
kost. Er is steeds minder vertrouwen in de politiek, wat niet zo verwonderlijk 
is als je ziet hoe de regeringspartijen functioneren. Het programma van 
BBB(BoerBurgerBeweging) stond me vanaf het begin aan, want het staat voor een 
vitaal platteland. Ik wil namens onze nieuwe lokale partij en BBB bondgenootpartij 
opkomen voor de belangen van alle burgers en ondernemers in onze mooie 
plattelandsgemeente.    

Herman Vreeman
(DorpEnPlattelandBeweging)

Als lijsttrekker heb ik me de afgelopen maanden 
hard gemaakt om de naam van de partij aan 
zoveel mogelijk mensen kenbaar te maken. 
Het helpt dat ik ervaring heb in de politiek. Ik 
was namelijk fractieassistent van 2013 tot 
2016 en daarna raadslid van 2016 tot 2018. 
Nu ben ik weer terug in de gemeenteraad en ga ik me inzetten om de 
gemeente aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en recreëren. Ik vind 
het vooral belangrijk om samen te werken met de inwoners van de gemeente. 
Jong of oud, ik ben een teamspeler die iedereen wil helpen. Of het nu gaat om 
veiligheid in uw eigen buurt, het behoud van vruchtbare landbouwgrond voor 
de voedselproductie, meer bomen en struiken voor mensen en dieren of het 
bouwen in het buitengebied via maatwerk. Ik geloof in hervormingen en in het 

oplossingsgericht denken bij problemen die u als zodanig 
ervaart.  

Meike Lubbers
(DorpEnPlattelandBeweging)

Ik ben Meike Lubbers, 34 jaar. Samen met mijn man Erik heb ik een melkveebedrijf met verzuiveltak (waarin zuivel wordt bewerkt) op 
Sinderen. Ik ben donders trots op mijn raadslidmaatschap en op onze mooie gemeente. Ik ga mij ervoor inzetten om dit te behouden.
Het raadswerk doe ik vanuit mijn ervaringen als burger en ondernemer. De laatste jaren hebben wij regelmatig het gevoel gekregen 
tegenover de gemeente te staan. De wijze van communicatie frustreerde mij. Ik hoop met mijn kennis en ervaring wat te kunnen doen aan 
de onwetendheid over onze sector en het gebrek aan boerenverstand. In onze gemeente moeten de inwoners weer centraal komen staan 
en daar ga ik mij hard voor maken.

Week van de Techniek
De basisscholen in Oude IJsselstreek 
hebben vorige week meegedaan aan 
de Week van de Techniek. Techniek is 
een grote en belangrijke sector in onze 
gemeente. We hopen dat veel leerlingen 
zijn geënthousiasmeerd tijdens de leuke 
lessen, workshops en experimenten met 
natuurkundeprofessoren, vrouwelijke 
rolmodellen en nog veel meer! 
Op de foto een klas van Kindcentrum 

De Oersprong in Ulft waar de leerlingen 
met de natuurkundeprofessoren van 
Mad Science op een prikkelende manier 
zijn meegenomen in de wereld van 
wetenschap en techniek. 

De Week van de Techniek is mede 
mogelijk gemaakt door 8RHK 
Ambassadeurs en gemeente Oude 
IJsselstreek. 

Politie en handhaving komen naar u toe dit voorjaar
Het team handhaving van de gemeente en het basisteam van de politie 
Oude IJsselstreek willen u graag laten zien wat ze doen en hoe ze 
samenwerken. Daarom komen ze naar u toe: met het Mobiel Media Lab 
van de politie en de Praotbus van de gemeente. Ze zijn op 21 april in Ulft 
en op 23 april in Varsseveld. 

Mobiel Media Lab van de politie
Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen 
van de politie waarin u welkom bent om 
mee te denken met de politie. Elke dag 

staat de truck op een andere plaats in 
Nederland. De politie komt graag met 
u als inwoner in contact om te horen 
wat u belangrijk vindt. De vrachtwagen 
is ingericht met de nieuwste technolo-
gieën. Er is een onderzoeksruimte en een 
interviewruimte. De politie wil graag aan 
enkele thema’s extra aandacht besteden: 
cybercrime (en dan met name pinpas-
fraude) en woninginbraken/insluipingen. 
Uiteraard kunt u ook over alle andere 
onderwerpen vragen te stellen.

Handhavers in de Praotbus
In de Praotbus vertellen medewerkers 

van het team handhaving wat ze doen. U 
kunt met ze in gesprek en vragen stellen. 
Ook liggen er in de Praotbus voorbeelden 
over de samenwerking van Handhaving 
en de politie. U kunt zowel bij de politie 
als bij het team Handhaving deze dagen 
ook terecht als u vragen heeft over uw 
wijk.

Waar en wanneer?
- Donderdag 21 april 2022, ochtend: 

parkeerplaats achter de Coöp in 
Varsseveld

- Zaterdag 23 april, middag, parkeer-
plaats Kennedyplein in Ulft

Iedereen is van harte welkom om even 
langs te komen.
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Sportverkiezing schuift een jaar 
door
De jaarlijkse sportverkiezing in Oude 
IJsselstreek vindt dit jaar niet plaats. 
Vanwege de coronacrisis zijn er vorig 
jaar veel wedstrijden en evenementen 
geschrapt. Dat maakt 2021 tot een 
bijzonder en onvolwaardig sportjaar 
met (te) weinig competitie en (te) weinig 
prestaties. 

Sporters en sportploegen die in 2021 
er toch in zijn geslaagd om bijzondere 
prestaties te leveren kunnen worden 
aangedragen voor de sportverkiezing 
die in 2023 zal plaatsvinden. In 2023 
organiseren we de sportverkiezingen 
over een periode van twee jaar, namelijk 
2021 en 2022. We houden u hierover op 
de hoogte via het Gemeentenieuws. 

Sport
Verkiezing

Facebookbanner.indd   1 12/12/2018   10:07

Wijziging huisvuilinzameling 
Koningsdag

Op woensdag 27 april (Koningsdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. 
Hieronder ziet u de vervangende 
inzameldata.

Koningsdag
• De rest-inzameling van woensdag 27 

april wordt verschoven naar zaterdag 
30 april.

• De papierinzameling van woensdag 
27 april wordt verschoven naar 
donderdag 28 april.

De wijzigingen in de huisvuilinzameling 
staan ook vermeld in de afvalkalender. 
Kijk voor actuele inzameldagen op 
mijnafvalwijzer.nl of maak gebruik van 
de afvalapp. 

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

Wooncoaches gezocht! 
Wilt u graag andere inwoners adviseren over lang, duurzaam en veilig thuis 
wonen? Dan is deze vrijwilligersvacature echt iets voor u!

Oud worden in je eigen huis en in je 
vertrouwde omgeving is een wens 
van velen. Om inwoners te stimuleren 
hun woning toekomstklaar te maken, 
start in Oude IJsselstreek het project 
‘Heerlijk Thuis in Huis’. In dit project 

gaan wooncoaches bij inwoners op 
bezoek en met hen in gesprek over hun 
woning. Wooncoaches geven gratis 
tips en adviezen over het duurzaam, 
comfortabel en veilig inrichten van uw 
huis. 

Wat wordt er van een wooncoach 
gevraagd?
Wooncoaches krijgen een training 
om actuele kennis op te doen over 
langer thuis wonen, veiligheid, sociaal 
en energie. Per maand voert een 
wooncoach gemiddeld zes gesprekken. 
Dat betekent een belasting van zo’n vier 
uur per week. 

Iets voor u?
Wilt u vrijwillige wooncoach worden? 
Meer informatie vindt u op www.
oudeijsselstreekdoet.nl. Daar leest u 
ook wat er verwacht wordt van een 
wooncoach en hoe u zich hiervoor kunt 
opgeven. Aanmelden kan tot 29 april 
2022. 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
ETTEN
- Kampstraat 13, plaatsen kleine windmolen, 

vergunning verzonden 12-04-2022, procedure 3A

GENDRINGEN
- Dahliastraat 7, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 12-04-2022, procedure 3A
- Dijkweg 12/12A, splitsen woning, aanvraag ontvangen 

06-04-2022, procedure 1
- Grotestraat 1 en 3, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en bouw: renoveren hotel, 
aanvraag ontvangen 12-04-2022, procedure 1

- Grotestraat 28 (rondom de St. Maartenkerk), 
evenementenvergunning Koningsdag, vergunning 
verzonden 11-04-2022, procedure 3A

- Touwslagersbaan 37, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 11-04-2022, procedure 1

- Touwslagersbaan 41, 59 en 63, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 11-04-2022, procedure 1

- Waalstraat ong., nieuwbouw scoutinggebouw, 
aanvraag ontvangen 11-04-2022, procedure 1

HEELWEG

- Entinkweg 20, bouw stal en rijbak, aanvraag 
ontvangen 09-04-2022, procedure 1

NETTERDEN
- Lupseweg 3, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 12-04-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Siebelinkstraat 3, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 12-04-2022, procedure 3A
- Ulftseweg 17, bedrijfsbestemming omzetten naar 

woonbestemming, vergunning verzonden 12-04-2022, 
procedure 3A

SINDEREN
- Aaltenseweg 10B, handelen in strijd met regels 

R.O.: vestigen eigen bedrijf, vergunning verzonden 
12-04-2022, procedure 3A

- Wissinklaan 6B, kappen 6 populieren en 1 walnoten-
boom, aanvraag ontvangen 08-04-2022, procedure 1

TERBORG
- IJsselweg 45, uitbreiden bedrijfspand, aanvraag 

ontvangen 11-04-2022, procedure 1
- IJsselweg 45, plaatsen erfscheiding , aanvraag 

ontvangen 11-04-2022, procedure 1
- Van Damstraat (parkeerplaats), standplaatsvergun-

ning verkoop vis en visproducten, iedere dinsdag in 
2022, vergunning verzonden 08-04-2022, procedure 
3A

- Tuinstraat 13, uitbreiden woning, aanvraag ontvangen 
10-04-2022, 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.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://mijnafvalwijzer.nl
http://www.oudeijsselstreekdoet.nl
http://www.oudeijsselstreekdoet.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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ULFT
- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels RO: 

herstart 50e Batavierenrace, vergunning verzonden 
14-04-2022, procedure 3A

- Kerkstraat 9-001 e.v., vergunning brandveilig gebruik 
woongebouw, vergunning verzonden 12-04-2022, 

 procedure 3A
- Kerkstraat achter de kerk, standplaatsvergunning 

verkoop vis en visproducten iedere woensdag in 
2022, vergunning verzonden 08-04-2022, procedure 
3A

WESTENDORP
- Halseweg 2, (parkeerterrein bij Kulturhus De Vos), 

standplaatsvergunning verkoop vis en visproducten, 
iedere dinsdag in 2022, vergunning verzonden 
08-04-2022, procedure 3A

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.


