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4 Mei-herdenkingen
In onze gemeente worden op 4 mei diverse herdenkingsbijeenkomsten en stille 
tochten georganiseerd door de plaatselijke comités: 

Gendringen
In Gendringen begint om 19.00 uur de 
Herdenkingsdienst in de Katholieke (bruine) 
kerk. Aansluitend vertrekt de stille tocht 
vanaf de kerk naar de begraafplaats aan 
de Staringstraat, waar bloemen en kransen 
worden gelegd bij de oorlogsgraven. 
Namens de gemeente legt wethouder 
Janine Kock een krans. 

Silvolde
In Silvolde begint om 19.00 uur de 
Interkerkelijke Herdenkingsdienst in 
de kerk van de Protestantse gemeente 
aan de Kerkenstraat. Aansluitend is er 
een stille tocht vanaf de kerk naar het 
oorlogsmonument aan de Dr. Dreesstraat. 
De muziek wordt verzorgd door Harmonie 
St. Radboud. De kransdragers zijn leden 
van de scoutinggroep Jonko Silvolde. 
Kranslegging door raadslid Willie 
Oort-Löwenthal, Silvolds Belang/de 
Oecumenische Werkgroep en koningspaar 
Willem Tell. Voor belangstellenden is 
er gelegenheid voor het leggen van 
meegebrachte bloemen. 

Terborg
In Terborg verzamelt iedereen 
zich om 19.00 uur bij verpleeg- en 
revalidatiecentrum Sint Antonia (gedeelte 
de Kroezenhoek), Industrieweg 115. De 
stille tocht vertrekt vanaf hier om 19.15 uur 
naar het monument aan de Silvoldseweg. 
Kranslegging door burgemeester Otwin 
van Dijk en de heer Wim Verwaaijen 
(namens het organiserend comité). 
Aansluitend bloemlegging door andere 
belangstellenden. 

Ulft
In Ulft vertrekt om 19.00 uur Schuttersgilde 
St. Hubertus vanaf het verenigingsgebouw 
naar woonzorgcentrum Debbeshoek. De 

stille tocht vertrekt vanaf deze locatie om 
19.20 uur naar het monument bij de R.K. 
Kerk op het Kennedyplein. Kranslegging 
door raadslid Herman Vreeman, St. 
Hubertus en bewoners van Debbeshoek. 
Aansluitend bloemlegging door andere 
belangstellenden. Muzikale omlijsting door 
St. Hubertus.

Varsselder
Om 19.15 uur is er een herdenkingsdienst 
in de kerk H.H. Martelaren van Gorcum, 
aansluitend kranslegging bij het monument 
door het koningspaar, nabestaanden en de 
jeugdkoningin namens de dorpsjeugd en 
wethouder Marieke Overduin (namens het 
gemeentebestuur).

Varsseveld
Rademakersbroek
Om 18.00 uur is er bij het monument aan 
de Rademakersbroek een bloemlegging 
door wethouder Ria Ankersmit, Varssevelds 
Belang en andere belangstellenden. 

Varsseveld centrum
In Varsseveld begint de Oecumenische 
Herdenkingsdienst om 18.30 uur in de 
Grote- of Laurentiuskerk. Aansluitend 
vertrekt om 19.20 uur de stille tocht naar 
begraaf- en gedenkpark Rentinkkamp, 
waar bloemen worden gelegd op de 
oorlogsgraven. Daarna gaat de stoet 
verder naar het monument aan de Pr. 
Irenestraat. Hier wordt een krans gelegd 
door wethouder Ria Ankersmit, de 
Oecumenische Werkgroep en Varssevelds 
Belang. Op beide plaatsen is gelegenheid 
voor belangstellenden tot het leggen van 
bloemen. 

Het wordt op prijs gesteld - als uiting van 
medeleven - de vlag half stok te hangen 
tussen 18.00 en 21.00 uur.

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.

College bezoekt 
Technowand

Vorige week dinsdag bracht het college 
een bezoek aan Technowand. Het bedrijf 
was al met een kleinere locatie in onze 
gemeente gevestigd, maar heeft ervoor 
gekozen om de hoofdvestiging van 
Aalten naar Varsseveld te verplaatsen. Ze 
hebben daar drie redenen voor: Varsseveld 
biedt op Hofskamp Oost en Het VIP 
uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, 
Enschede en Arnhem zijn goed bereikbaar 
via de N18 en er zijn aansprekende bedrijven 
als Ten Brinke, 247Tailorsteel (Varsseveld) 
en Ulamo (Ulft) waar Technowand zaken 
meedoet.

Wethouder Ben Hiddinga: “Als 
gemeente kunnen we kwalitatief goede 
vestigingsplaatsen aanbieden voor 
bedrijven en dat geldt in het bijzonder voor 
Varsseveld. Het is dan ook mooi om te 
zien dat innovatieve, duurzame en sociale 
bedrijven zich dan ook in de gemeente 
gaan vestigen en de economie versterken”. 
Meer over dit bedrijfsbezoek leest u op onze 
website onder nieuws.

Gewijzigde 
openingstijden 
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op 
vrijdag 6 mei zijn het gemeentehuis en de 
gemeentewerf gesloten. Op maandag 9 mei 
staan we vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

26 april 2022
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Bomengroep zoekt meedenkers en meedoeners
Bomen zijn belangrijk voor onze gemeente. Ze verhogen de waarde van onze leef- en werkomgeving, 
en ze vormen een woongebied voor tal van flora en fauna. Sinds de zomer van 2020 kent onze 
gemeente ook de ‘Bomengroep Oude IJsselstreek’. Geen actiegroep, maar een groep vrijwilligers 
en sympathisanten die streeft naar een harmonieuze samenwerking met alle partijen in het belang 
van bomen. Vorige week werd wethouder Ria Ankersmit bijgepraat over alle activiteiten waar zij mee 
bezig zijn. De bomengroep is op zoek naar meedenkers en meedoeners; mensen die bomen een 
warm hart toedragen. Iets voor u?

De bomengroep werkt aan concrete plannen om 
het bomenbestand binnen Oude IJsselstreek uit 
te breiden. Daarover is regelmatig contact met de 
gemeente over de mogelijkheden om initiatieven op 
dat gebied te ondersteunen. Wie zich wil aansluiten 
kan dat doen door gebruik te maken van het 
aanmeldformulier op de website: www.bomengroepoij.
net. Ook als u de beschikking heeft over grond, waar 
boompjes geoogst of geplant kunnen worden, kunt u 
zich melden via dat formulier.

Drie thema’s
De bomengroep Oude IJsselstreek is een 
vrijwilligersorganisatie die bestaat uit deskundige en 
gemotiveerde natuurliefhebbers en in het bijzonder 
mensen met kennis van en interesse in bomen en 
landschapselementen. Zij werken aan onderstaande 
drie thema’s.

Monumentale bomen behouden
Onze gemeente heeft nog veel bomen die 
ouder zijn 100 jaar. Die zijn verbonden met de 

geschiedenis van onze gemeente en zijn waardevolle 
landschapselementen. Samen met bomenstichting 
Nederland bekijken we wat deze bomen nodig hebben 
en geven ze een beschermingsstatus.

Inheemse bomen planten
Afgelopen winter hebben wij de 5000ste boom kunnen 
planten! Deze boompjes zijn zaailingen uit bossen 
waar deze teveel zijn. Vrijwilligers van de bomengroep 
verzamelen deze en planten ze waar er vraag naar is.

Boomfeestdag
Kinderen van twee scholen hebben vorig jaar met 
veel plezier onder leiding van de bomengroep  bomen 
geplant op hun schoolterrein. De gemeente stelt dit 
jaar grond beschikbaar om bomen met kinderen te 
planten! De bomengroep gaat dit in samenwerking 
met de gemeente vormgeven. De bomengroep komt 
graag in contact met leerkrachten en scholen. Dit kan 
via het aanmeldformulier op de website: 
www.bomengroepoij.net.

Meer informatie?
Wilt u meedenken of meedoen met de bomengroep? 
Of heeft u interesse in de nieuwsbrief of wilt u 
informatie? Kijk dan op de website  
www.bomengroepoij.net.

Monumentale zomereik op de Paasberg.

Vrijwillige boomplanters in actie.

Kinderen planten bomen tijdens de Boomfeestdag.

Foto van de Maand:  
moeder mus voert 
jong
Onze oproep op Facebook om je mooiste foto binnen 
het thema ‘voorjaar’ in te sturen leverde veel reacties 
op. Prachtige beelden van bomen vol bloesem, 
kleurrijke voorjaarbloemen, vertederend jongvee 
en meer. We kregen er een vrolijk gevoel van. De 
winnende foto is gemaakte door Irene Nijland uit Ulft. 
Zij fotografeerde deze huismusmoeder die haar jong 
voert.

Irene over haar winnende foto: “Deze foto heb 
ik gemaakt in onze tuin waar altijd veel vogels 
komen eten. We hebben onze tuin ook bewust heel 
vogelvriendelijk gemaakt. Deze jonge vogels zaten op 
een rijtje te wachten tot ze om beurt gevoerd werden 
door hun moeder.”

http://www.bomengroepoij.net
http://www.bomengroepoij.net
http://www.bomengroepoij.net
http://www.bomengroepoij.net
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Schoon de wijk in
Omdat de leasecontracten van de oude 
auto’s afliepen heeft de gemeente een 
aanbesteding gedaan voor zes nieuwe 
elektrische auto’s.

Wethouder Ria Ankersmit: “Met deze 
auto’s zijn we klaar voor de toekomst 
en pakken we als onze gemeente onze 

voorbeeldrol qua duurzaamheid.” De 
auto’s zijn geleverd door Ten Have. 
Zij konden vrij snel alle zes auto’s 
leveren. Binnenkort heeft de werf zelf 
zonnepanelen waarmee de auto’s 
opgeladen worden. Er staan nog vier 
kleinere auto’s voor vervanging in de 
planning. 

Wethouder Ria Ankersmit (links achteraan) nam officieel de nieuwe elektrische auto's in ontvangst.
De medewerkers van de buitendienst gaan straks 'schoon' de wijk in.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Wiekenseweg 18 (Herv. Begraafplaats), herdenkings-

dienst 06-05-2022, vergunning verzonden 19-04-2022, 
procedure 3A

MEGCHELEN
- Nieuweweg 2, vervangen 2 grote winkelramen en 

winkeldeur voor nieuw kozijn, aanvraag ontvangen 
18-04-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Bontebrug 4, melding Activiteitenbesluit: verandering 

activiteiten (milieu), acceptatie verzonden 14-04-2022, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 28-04-2022)

- Eekhoornhof 55, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 21-04-2022, procedure 1

- Lichtenbergseweg 4-4A, bouw dubbele woning, 
vergunning verzonden 20-04-2022, procedure 3A

- Wezelhof 7, slopen/verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 19-04-2022, procedure 1

TERBORG
- Hoofdstraat 31, plaatsen lift, vergunning verzonden 

20-04-2022, procedure 3A
- Laan van Wisch 11, slopen kap woonhuis, acceptatie 

verzonden 20-04-2022, procedure 1
- Laan van Wisch 11, verhogen nok woonhuis, 

aanvraag ontvangen 13-04-2022, procedure 1
- Nijverheidsstraat 3, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 14-04-2022, procedure 1
- van Wischstraat 1, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 19-04-2022, procedure 1
- Oude IJsselweg 7, slopen/verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 20-04-2022, procedure 1
- Sint Jorisstraat 17, verbouw en uitbreiden pand, 

vergunning verzonden 20-04-2022, procedure 3A
- Varsseveldseweg 20A, melding Activiteitenbesluit: 

bouw montagehal (milieu), acceptatie verzonden 
20-04-2022, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
28-04-2022)

ULFT
- De Bolanden 7, bouw overkapping, aanvraag 

ontvangen 20-04-2022, procedure 1
- DRU Industriepark, herdenkingsdienst 06-05-2022, 

vergunning verzonden 19-04-2022, procedure 3A
- FB Deurvorststraat 56, verbouw gedeelte winkel naar 

woning, aanvraag ontvangen 16-04-2022, procedure 1 
- Hofstraat 1, Alcoholwetvergunning paracommer-

ciële instelling, vergunning verzonden 20-04-2022, 
procedure 3B

- Hogenkamp 10A, plaatsen 8 rekken, aanvraag 
ontvangen 15-04-2022, procedure 1

- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels RO: 
verplaatsen tijdelijke ijscontainer, vergunning 
verzonden 19-04-2022, procedure 3A

- Hutteweg 24, handelen in strijd met regels RO: 
houden Ulftse Avondvierdaagse, vergunning 
verzonden 20-04-2022, procedure 3A

VARSSELDER
- Hesterweg 21, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 13-04-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Kerkplein, wegafsluiting wegen rondom Kerkplein 

op 26 en 27 april 2022 i.v.m. Koningsnacht en -dag, 
vergunning verzonden 15-04-2022, procedure 3A 

- Kerkplein, organiseren evenement 26-04-2022 en 
27-04-2022 i.v.m. Koningsnacht en -dag, vergunning 
verzonden 15-04-2022, procedure 3B

- Kerkplein, organiseren evenement Koningsdag/
kinderspelen 27-04-2022, vergunning verzonden 
15-04-2022, procedure 3B

VOORST
- Sniedersweg 8, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 11-04-2022, procedure 1

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 03-05-2022 worden de vooraf aangeleverde 
bouwplannen door de Rayonarchitect (namens de 
Commissie Omgevingskwaliteit) digitaal beoordeeld.

Het overzicht van de te behandelen bouwplannen kunt 
u vanaf donderdag 28-04-2022 vinden op www.oude-ijs-
selstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld. 

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.
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