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George Kiwitz (links) en 
burgemeester Otwin van Dijk 

tijdens de receptie ter gelegenheid 
van het 60-jarig jubileum van de 

gedecoreerde bij de Kiwitz Groep 

Koninklijke 
onderscheiding voor 
George Kiwitz
Afgelopen vrijdag reikte burgemeester Otwin van Dijk bij stichting Erfgoed 
Landfort in Megchelen een Koninklijke onderscheiding uit - Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau - aan George Kiwitz: directeur, eigenaar en drijvende kracht 
van de Kiwitz Groep in Ulft. 

George Kiwitz begon in 1962 op 
twintigjarige leeftijd bij de Kiwitz Groep en 
nu zestig jaar later werkt hij er nog steeds 
vol enthousiasme, met passie en plezier. 
Hij is de drijvende kracht achter het bedrijf, 
iemand die zijn tanden ergens in zet en 
er voor gaat. Nooit zegt dat het niet kan, 
maar altijd zoekt naar alternatieven. Een 
baas en collega die mensen stimuleert 
en motiveert om zelf voorop te lopen en 
de kar te trekken. Hij blijft liever op de 
achtergrond, kijkt mee en coacht waar 
nodig en is voor menigeen een echte 
inspirator.

Maatschappelijk betrokken
Onder zijn leiding groeide de Kiwitz Groep 
van 1 naar 55 medewerkers en bestaat 
het inmiddels uit vier verschillende BV’s. 
Alle vier bedrijven hebben een relatie 
tot bouwgerelateerde producten en 
diensten. George introduceerde als eerste 
de oppervlaktebeschermingssystemen 
in de betonwarenindustrie op de 
Nederlandse markt. Dit is een transparant 
impregneersysteem dat beton een 
esthetische meerwaarde geeft en het 
materiaal duurzamer maakt. Mede door 
zijn inzet is het bedrijf tot op heden 
marktleider in deze producten.

George was ook nauw betrokken bij de 
fusie tussen Kring Ulftse Fabrikanten 
(KUF) en Industriële Kring Wisch Zuid 
(IKWZ) waaruit Industrie Belang Oude 

IJssel (IBOIJ) is ontstaan. Door zijn 
expertise en ervaring in de politiek maakte 
hij de ambitieuze ondernemers van de 
vereniging wegwijs in het contact met de 
gemeente. 

Daarnaast heeft hij op meerdere 
manieren vrijwillig klaargestaan voor de 
samenleving. Hij is (bestuurs-) lid geweest 
van de volgende verenigingen: KVP 
Kerkdorpen/CDA, Comité Leefbaarheid 
Megchelen, Gendringse bejaardencentrum 
en Schuttersgilde St. Martinus.

Vanuit hart en passie
George is benaderbaar voor iedereen, 
een verbinder tussen vereniging, 
privépersonen en gemeentes en 
overheidsinstellingen. Hij deed en doet 
alles vanuit zijn hart en passie. Staat 
altijd klaar en geeft adviezen waar nodig. 
Zijn expertise binnen het bedrijfsleven 
en de politiek heeft George ingezet voor 
allerhande maatschappelijke activiteiten. 
Zo coachte en schoolde hij aspirant 
fractieleden, wist hij de belangen (van de 
inwoners) van Megchelen te behartigen 
en plannen op de kaart van de Gemeente 
te zetten en werd mede door zijn inzet de 
renovatie van het bejaardencentrum Maria 
Magdalena Postel gerealiseerd.

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.

Inloopavond  
woningbouw- 
plannen  
Varsseveld West
Op de digitale inwonersavond van 15 
december 2021 hebben ongeveer 100 
inwoners meegedacht over de nieuwe wijk 
die we gaan bouwen in Varsseveld West. 
Op 19 april laten we tijdens een inloopavond 
zien hoe we de meningen van inwoners 
hebben verwerkt in een basisdocument met 
daarin de eerste uitgangsprincipes zoals 
de globale indeling, de woonmilieus, groen-
structuur, wegen en meer. 

We organiseren dinsdagavond 19 april een 
fysieke bijeenkomst in het Borchuus in 
Varsseveld, waar mensen vragen kunnen 
stellen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 
21.00 uur. Na deze bijeenkomst plaatsen 
we de afbeeldingen en uitleg ook op onze 
website en op OnzeOudeIJsselstreek.nl 
(waar u ook een reactie kunt geven). 

Gewijzigde 
openingstijden 
Pasen
Op Goede Vrijdag, 15 april, en op maandag 
18 april (2e paasdag) zijn het gemeentehuis 
en de gemeentewerf gesloten. Op dinsdag 
19 april staan we vanaf 08.30 uur weer voor 
u klaar.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://OnzeOudeIJsselstreek.nl
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‘Ben je nou helemaal betegeld?!’  
op 16 april in Varsseveld

Woont u op de Brie in Varsseveld en 
kan uw tuin wel wat groen gebruiken? 
Kom dan 16 april koffie drinken én uw 
tuintegel inleveren. U ontvangt van ons 
twee mooie tuinplanten. We hebben 
bessenstruiken, tuinplanten en plantjes 
voor uw moestuin. Ook als u stekjes of 
zaailingen wilt ruilen, bent u van harte 
welkom!

Locatie: Kruispunt Leeuwerikstraat/
Sperwerhof

Tijd: Tussen 11.00 en 14.00 uur

Tegenwoordig zijn veel tuinen 
grotendeels betegeld. Minder tegels 
zorgt voor meer bijen en vlinders, meer 
verkoeling op warme dagen en het 
regenwater kan de grond in. Wist u dat u 
ook eetbare planten in uw voortuin kunt 

poten? Mooi, goed voor de vlinders en 
bijen én lekker! Doe daarom mee met 
de actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’ 
Ruil uw tuintegel voor een tuinplant!
Tijdens de actie geven we advies over 
uw tuin en verruilt u een tuintegel voor 
tuinplanten. Zo hebt u straks een mooie 
groene tuin die u schaduw biedt, waar 
het water de grond in kan én waar u ook 
nog van kunt eten. Hebt u stekjes of 
zaailingen? Kom ze dan ruilen!

Meer informatie
Meer informatie over deze actie op 
16 april vindt u op de op de website 
www.weetvanwater.nl. Hier vindt u ook 
veel tips om je huis, tuin of bedrijf te 
vergroenen of verduurzamen. Er worden 
maximaal 2 planten per huishouden 
uitgedeeld en op = op.
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Ben je nou
helemaal

betegeld?!
RUIL JE TUINTEGEL VOOR EEN GRATIS TUINPLANT!

Locatie: Kruispunt Leeuwerikstraat/Sperwerhof    Tijdstip: van 11.00 tot 14.00 uur
www.weetvanwater.nl
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op zaterdag 16 april
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VOOR INWONERS 
VAN DE BRIE IN 

VARSSEVELD

Na Varsseveld West nu ook Biezenakker en Lenteleven aan de beurt

Het college is enthousiast over de aanpak voor de ontwikkeling van de 
nieuwe woonwijken Biezenakker in Ulft en Lenteleven in Gendringen. 
Afgelopen dinsdag werd een startnotitie behandeld, waarin de aanpak en 
globale uitgangspunten staan. Bij de totstandkoming van deze startnotitie 
zijn allerlei gesprekken gevoerd en onderzoeken uitgevoerd. Met dit 
akkoord kan de gemeente starten met bijeenkomsten voor inwoners en 
het ontwerpen voor de woonwijken. 

Beide locaties stonden al eerder op 
de planning voor woningbouw. Toch 
worden er opnieuw plannen gemaakt, 

omdat de huidige behoefte aan 
woningen afwijkt van de behoefte 
destijds. Het gebied van Lenteleven 

omvat 12,2 hectare, waarvan 11 hectare 
ook daadwerkelijk bebouwd kan worden. 
Het gebied Biezenakker omvat 26,6 
hectare, waarvan 24 hectare bebouwd 
kan worden. Bij de plannen wordt 
rekening gehouden met een woonmilieu 
dat past bij de Achterhoek. Dat betekent 
dat er voldoende ruimte blijft rondom de 
bebouwing en een lage bouwdichtheid. 
Hierdoor is er in Lenteleven ruimte voor 
165 tot 220 woningen en in Biezenakker 
ruimte voor 360 tot 480 woningen. Een 
groot gedeelte van beide gebieden is al 
in eigendom van de gemeente. 

Bij beide locaties wordt uitgegaan van 
een groot deel betaalbare (tussen de € 
225.000 en € 325.000) en ook goedkope 
(tot € 225.000) koop- of huurwoningen. 
In de volgende fase wordt onderzocht 
wat haalbaar is en bepalen we het 
definitieve woningbouwprogramma.

Aan de slag!
Wethouder Ben Hiddinga: “Ik ben blij 
dat deze woonwijken nu hetzelfde 
pad kunnen belopen als Varsseveld 
West. Daar hebben we goede 
inwonersbijeenkomsten gehad. Op 
basis daarvan is een eerste inrichting 
bepaald en die koppelen we op 19 april 
terug aan de inwoners. Biezenakker en 
Lenteleven zijn de volgende waar we 
mee aan de slag kunnen.”

Dit voorjaar worden er bijeenkomsten 
georganiseerd voor inwoners. Hier kunt 
u aangeven wat uw voorkeuren zijn qua 
woonsfeer, omgeving en structuur van 
de wijk. Wilt u op de hoogte blijven, kijk 
dan op https://OnzeOudeIJsselstreek.nl. 
U kunt hier ook een profiel aanmaken, 
waarmee u kunt reageren op berichten 
en meedenken bij deze projecten.

Noodpakket bij 
(semi) openbare 
toiletten
Als lid van de werkgroep Onbeperkt 
Meedoen ben ik samen met Jan 
Hendriksen en Sandra Gosseling 
al enige tijd actief om meer semi 
openbare toiletten in onze gemeente 
te realiseren. We kunnen wel stellen 
dat dit een geweldig succes is. 
Steeds vaker krijgen we berichten dat 
meisjes uit gezinnen met een kleine 
beurs vaak geen geld hebben om 
menstruatiemateriaal te kopen. Dit is 
een onwenselijke situatie.

Door samenwerking en verbinding 
te zoeken met bijvoorbeeld 
ondernemersverenigingen en 
belangenverenigingen in onze 
gemeente, maken we ‘meedoen in 
de samenleving’ een onderwerp van 
ons allen. Dit onderwerp hoort hier 
dan ook zeker bij. Vandaar dat ik 
contact gezocht heb met Leefbaar 
Gendringen om te onderzoeken of er 
al initiatieven bestaan op dit gebied.

Na een inspirerende koffieafspraak 
met Petra Haverdil is het idee 
ontstaan om - in ieder geval - onze 
toilettenactie in Gendringen uit te 

breiden. Door een ‘noodpakket’, 
in de vorm van een doosje met 
maandverband, tampons en 
incontinentieverband, te plaatsen 
op de toiletten van de deelnemende 
ondernemers. We hopen op deze 
manier dit probleem gedeeltelijk te 
ondervangen. Als werkgroep houden 
we de vinger aan de pols en mocht 
het succesvol blijken, dan is het de 
moeite waard dit uit te breiden naar 
de andere woonkernen. 

De rondgang langs ondernemers 
in Gendringen heeft ook weer zes 
nieuwe semi-openbare toiletten 
opgeleverd, wat het totaal nu op 19 
brengt. Deelnemende ondernemers 
kunt u vinden op www.facebook.
com/werkgroepMTT en in de Hoge 
Nood-app. De oranje sticker die we 
voorheen op de toegangsdeuren 
plakten is niet meer leverbaar. Op de 
deuren van nieuwe deelnemers prijkt 
nu een witte sticker. Op naar een nóg 
toiletvriendelijker gemeente!

Lucy Hugen 
Werkgroep Onbeperkt Meedoen

 Lucy Hugen, Werkgroep Onbeperkt Meedoen

http://www.weetvanwater.nl
https://OnzeOudeIJsselstreek.nl
http://www.facebook.com/werkgroepMTT
http://www.facebook.com/werkgroepMTT
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Afscheid van tien raadsleden

Op dinsdag 29 maart vergaderde de 
‘oude’ raad voor de laatste keer en werd 
met mooie woorden van burgemeester 
Otwin van Dijk en diverse fractievoorzit-
ters/raadsleden afscheid genomen van 
10 raadsleden: Lotte Pragt-Fles (CDA), 
Suzan Tuit (PRO!), Heini Peters (PRO!), 
Elja Versteeg (PRO!), Erik Schieven 
(Lokaal Belang), Guido Hakvoort 
(CDA), Jos Sluiter (VVD), Mia Verwaaij-
en-Roosendaal (Lokaal Belang), Ine Hofs 
(Lokaal Belang) en Ton Menke (PvdA). 
Voor Mia Verwaaijen-Roosendaal was 
het afscheid extra bijzonder, omdat 
ze uit handen van de burgemeester 
een Koninklijke onderscheiding kreeg 
uitgereikt als ‘Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau’. Ze ontving deze onderschei-
ding omdat ze gedurende 19 jaar actief 
is geweest in de gemeenteraad. Ine Hofs 
was zelfs 24 jaar lang raadslid, maar 
bedankte voor een Koninklijke onder-
scheiding. Guido Hakvoort en Ton Menke 
hebben hun lintje nog tegoed na respec-
tievelijk 12 en 24 jaar een zetel te hebben 
gehad in de raad.

Cadeau aan vertrekkende raadsleden
Tijdens de afscheidsraadvergadering 

aanvaarde de oude raad de 
verkiezingsuitslag en onderzocht de 
geloofsbrieven van de leden van de 
nieuwe gemeenteraad. Daarnaast 
ontvingen de vertrekkende raadsleden 
een cadeau ter herinnering aan hun 
tijd bij de raad. Dit cadeau is een 
kunstwerk in de vorm van een stilleven 
van kunstenaar Louise te Poele. Zij 
kreeg de opdracht om voor negen 
gemeenten in de Achterhoek een 
stilleven te maken gebaseerd op hun 
rijke historie. De opdracht (verstrekt 
in het kader van het Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek) leverde 
een kleurrijk stilleven van Oude 
IJsselstreek op. De stillevens bevatten 
objecten die verhalen vertellen 
over de betreffende gemeenten. 
Deze objecten - aangeleverd door 
burgemeesters, wethouders van 
cultuur, stadsarchieven, musea en 
burgers - brengen de specifieke 
identiteit, kwaliteiten en specialiteiten 
per gemeente in beeld. De serie in 
totaal verbeeldt de samenhang van 
deze gemeenten in de Achterhoek.
De stillevens waren in 2019 te zien in 
de DRU Cultuurfabriek.

Voor Mia Verwaaijen-Roosendaal was het afscheid extra bijzonder, omdat ze uit handen van de burge-
meester een Koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt als ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

KIES: Kinderen in een scheiding
‘Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt’

KIES staat voor Kinderen IN Een 
Scheiding. Het is vrijwillige professionele 
begeleiding voor kinderen in de leeftijd 
van 7 tot 12 jaar, woonachtig in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Dit kan 
vlak na de scheiding zijn maar ook pas 
veel later. 

Door middel van acht bijeenkomsten 
geeft KIES kinderen de ruimte om in 
een veilige omgeving, stil te staan bij 
alles wat de scheiding met zich heeft 
meegebracht en wat ze misschien 
nog steeds meemaken. In een groep 
van maximaal acht kinderen leren zij 

hun gedachten te verwoorden en beter 
te vertellen waar ze zich zorgen over 
maken of wat ze niet begrijpen. KIES 
is geen therapie, het is coaching van 
kinderen. Het maakt ze sterker!

Wanneer en waar?
Vanaf 12 Mei 2022 zijn er acht 
wekelijkse bijeenkomsten op de 
donderdag van 14:45-16:15 uur.
Deze bijeenkomsten vinden plaats aan 
de Doetinchemseweg 48 in Varsseveld. 
Aanmelden kan tot 10 april 2022  
door een mail te sturen naar: 
kiesgroep@gmail.com.

Graag bij de aanmelding onderstaande 
gegevens aanleveren:
- Naam & geboortedatum kind
- Contactgegevens ouders
- Adres
- School van het kind
De Aanmeldingen komen terecht bij 
Martine Menting en Channa Boland, 
twee gecertificeerde KIES-coaches 
werkzaam bij Buurtzorg Jong. Om 
een kind aan te melden is het een 
voorwaarde dat beide ouders akkoord 
gaan met deelname.

Vragen?
Mocht u vragen hebben of meer 
informatie wensen, dan kunt u 
contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens of even een kijkje 

nemen op de website:  
www.kiesvoorhetkind.nl
Martine Menting: (06) 1317 4129; 
Channa Boland: (06) 1304 8359; 
kiesgroep@gmail.com 

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

De nieuwe gemeenteraad bestaat sinds 
woensdag 30 maart uit 25 raadsleden: 
18 daarvan zijn bekende gezichten en 
7 zijn voor het eerste maal gekozen 
raadsleden. De nieuwe raadsleden zijn: 
Lucy Hugen-Thuis (Lokaal Belang), 
Willie Oort-Löwenthal (PvdA), Sylvia van 
Londen-Schreuder (PvdA), Jan Bogerd 
(PRO!), Herman Vreeman (DorpEn-
PlattelandBeweging), Koen Dieker 
(DorpEnPlattelandBeweging) en Meike 
Lubbers (DorpEnPlattelandBeweging). 
De zittende wethouders Ria Ankersmit 
(Lokaal Belang), Ben Hiddinga (Lokaal 
Belang) en Janine Kock (CDA) hebben 
tot de benoeming van een nieuw college 
van burgemeester en wethouders een 
dubbelfunctie. Ook zij zijn beëdigd als 
raadslid. 

Over de nieuwe raad
Burgemeester Otwin van Dijk deelde 
tijdens de vergadering nog wat leuke 
weetjes over de nieuwe raad. Zo zijn 
23 van de 25 raadsleden met voor-
keursstemmen gekozen, is het jongste 
raadslid Rens Spijkers 33 jaar en het 
oudste raadslid Herman Vreeman 73 

jaar. Dat maakt de gemiddelde leeftijd 
57 jaar (dat is 2 jaar ouder dan de 
vorige raad). Het langstzittende raadslid 
is Gerrit Vossers; hij is al ruim 20 jaar 
actief als raadslid. Het aantal vrouwen 
in de raad stijgt van 8 naar 9. Daarmee 
is het aantal vrouwen in de raad 36 
procent. “Langzaam maar zeker wordt 
het dus steeds meer een afspiegeling 
van de samenleving, zoals dat ook 
hoort,” aldus burgemeester Van Dijk. 
“Daarmee lopen we met de gemeente 
Oude IJsselstreek eigenlijk wel een 
beetje voorop, dus daar mogen we best 
wel trots op zijn.”

Wijze woorden
Aan het einde van de vergadering deelde 
de burgemeester ook nog een aantal 
wijze woorden met de nieuwe raad: 
“Wees de tolk van buiten en breng het 
verhaal van buiten naar binnen. Daar zijn 
jullie volksvertegenwoordiger voor,” zo 
zei de burgemeester. Hij deelde ook nog 
een tip die men volgens hem van hem 
moest aannemen, maar niet overnemen: 
“Zorg voor een goede balans tussen 
thuis, werk en de politiek.”

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” of “Dat verklaar en beloof ik”. Met het afleggen van de eed of 
belofte werden de nieuwe leden van de gemeenteraad op woensdag 30 maart door burgemeester Otwin 
van Dijk geïnstalleerd.

mailto:kiesgroep%40gmail.com?subject=
http://www.kiesvoorhetkind.nl
mailto:kiesgroep%40gmail.com%20?subject=
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Herdenking bevrijding Etten
Vorige week donderdag werd herdacht dat Etten op 31 maart 1945 werd 
bevrijd door het Canadese South Saskatchewan Regiment. Burgemeester 
Otwin van Dijk hield een toespraak en legde samen met zijn vrouw Karin een 
krans bij het oorlogsmonument. 

Een korte samenvatting van de 
toespraak van de burgemeester. “In 
vrijheid kunnen kiezen en in vrijheid 
kunnen leven, klinkt vaak heel 
vanzelfsprekend, maar de huidige 
situatie in Europa laat zien dat dit niet 
zo is. Herdenken blijft belangrijk. Zeker 
nu. De beelden uit Oekraïne, die we 
allemaal op ons netvlies hebben staan, 
gaan door merg en been. Huilende, 
biddende en wanhopige mensen. Hele 
straten en wijken met woningen die 
inmiddels kapot zijn geschoten. Mensen 
die schuilen in metrostations. Miljoenen 

mensen op de vlucht. Deze beelden 
op televisie kunnen herinneringen 
oproepen. Herinneringen aan die 
dappere Canadese soldaten die zo 
moedig waren om ons te bevrijden 
van de bezetter. We staan nu stil bij de 
slachtoffers, die tijdens de bevrijding 
van Etten zijn gevallen. Dat doen we 
vandaag en dat blijven we doen. We 
moeten ons blijven realiseren dat 
vrijheid kwetsbaar is en niet vrijblijvend; 
Vrijheid vraagt inzet. Leven in een vrij 
land betekent ook verantwoordelijkheid 
nemen. Iedereen die zich inzet voor het 

herdenken van de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog en het vieren 
van de Bevrijding, is in mijn ogen een 
bondgenoot in het hooghouden van 

onze democratie en rechtsstaat, van 
onze open en vrije samenleving. Laten 
we die vrijheid blijven doorgeven en in 
liefde leven met al onze medemensen.”

Vlnr. Barry Kock, Karin en Otwin van Dijk en Koen Dieker na de kranslegging bij het monument in Etten.

Opvang vluchtelingen: gemeentelijke 
locaties en gastgezinnen 
Veel inwoners uit Oekraïne ontvluchten hun land door de oorlog. De 
gemeente helpt mee met bij het opvangen van deze vluchtelingen.Ook 
inwoners hebben al mensen onderdak gegeven en bieden hulp aan. 

School De Drie Linden beschikbaar als 
opvanglocatie
De gemeente stelt het voormalige 
schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde, 
dat nu leeg staat, beschikbaar als 
opvanglocatie. Er kunnen verschillende 
woonunits worden gemaakt. En er 
kunnen sanitaire voorzieningen worden 
gerealiseerd. In het gebouw kunnen 
tussen de 35 en 45 mensen opgevangen 
worden. Op dit moment is nog niet 
bekend wanneer vluchtelingen op deze 
locatie worden opgevangen, hoeveel 
vluchtelingen er komen, en hoe lang ze 
blijven. 

We hebben de afgelopen weken 
zorgvuldig gekeken naar locaties, waar 
vluchtelingen voor mogelijk langere 
tijd opgevangen kunnen worden. We 
zijn nog in gesprek over enkele andere 
locaties. Omdat het om opvang gaat 
voor middellange of langere termijn 
moeten de gebouwen en de ruimtes aan 
meerdere eisen voldoen voor wat betreft 
bijvoorbeeld privacy en sanitair.

Opvang bij gastgezinnen: laat het 
weten aan de gemeente
Er worden in onze gemeente al 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen in 
huizen van particulieren. En ook gastge-
zinnen hebben vluchtelingen onderdak 
geboden. Heeft u zelf Oekraïners 
opgevangen? Neem dan contact op met 
de gemeente. Wij ondersteunen u en de 
vluchtelingen met zaken als inschrijving, 
leefgeld, zorg en onderwijs. Heeft u een 
zelfstandige accommodatie waar u 
vluchtelingen zou willen opvangen?  
Dat kunt u dat melden bij ons via: 
oekraine@oude-ijsselstreek.nl of bellen 
naar: (0315) 292 292. We nemen dan 
contact met u op. 

Hulp aan Oekraïne
Veel inwoners en ondernemers willen 
hulp bieden aan de Oekraïners. Sinds 
het op gang komen van de stroom 
aan vluchtelingen worden er spullen 
ingezameld, acties gehouden en geld 
gedoneerd. 

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen? 
Als u wilt, kunt u uw initiatief ook melden 
via onze website:  
www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine  

De gemeente stelt voormalig schoolgebouw De 
Drie Linden in Silvolde beschikbaar als opvanglo-
catie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Lancering Lokaal Sportakkoord 
Oude IJsselstreek
Bewegen, sporten en een gezonde leefstijl zijn belangrijk, voor iedereen. Het 
zorgt ervoor dat we ontspannen, uitdagingen aangaan, leren, lichamelijk en 
mentaal fit blijven en elkaar blijven ontmoeten. 

Om dit voor nu en in de toekomst 
voor iedereen mogelijk te maken is 
er een Lokaal Sportakkoord samen-
gesteld. Een akkoord waarmee we 
het belang onderkennen van sport, 
bewegen en gezondheid, het belang van 
samenwerken en krachten bundelen!

Het Lokaal Sportakkoord Oude IJssel-
streek is van iedereen. Sportaanbie-
ders, sportverenigingen, fysiothera-
peuten, individuen, buurtsportcoaches, 
werkgevers, onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen, en het belangrijkste; 
jijzelf! De gemeente Oude IJsselstreek 
is partner en stelt financiële middelen 
beschikbaar om sport en beweeginitia-
tieven te stimuleren en aan te jagen. 

Met de lancering van dit Sportakkoord 
committeren wij ons aan het waarmaken 
van ons gezamenlijk doel: alle inwoners 
van onze gemeente kunnen bewegen en 
sporten. 
Heel Oude IJsselstreek B E W E E G T !

Meer informatie: www.mijnsportidee.nl 

Papier over en uw container vol? 
Breng het naar de ondergrondse containers! 

We zien de laatste tijd steeds vaker 
dat er dozen met oud papier náást de 
container met de blauwe deksel worden 
geplaatst. Dit is niet de bedoeling. 
De afvalinzamelaar leegt alleen uw 
container en neemt geen bijgeplaatste 
dozen mee. Is uw papiercontainer 
vol, dan kunt u uw papier ook naar de 
daarvoor bestemde ondergrondse 
containers brengen.

De ondergrondse containers staan op 
de volgende plekken:
Gendringen: Willem-Alexanderplein

Silvolde: Reeënstraat
Terborg: Schoolstraat (nabij 
Vulcaanstraat)
Ulft: Parkeerterrein winkelcentrum “De 
Blenk”
Ulft: Emailleplein (tegenover de 
huisnummers 2,4,6)
Varsseveld: Hesselinkplein

Voor vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de afvalcoach. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer (0315) 
292 292. 

mailto:oekraine%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl/oekraine 
http://www.mijnsportidee.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Den Dam ong., bouw 8 nieuwbouwwoningen, 

aanvraag ontvangen 28-03-2022, procedure 1

ETTEN
- Dorpsstraat 21, vervangen deuren door pui, 

vergunning verzonden 28-03-2022, procedure 1

HEELWEG
- Landstraat 40A, nieuwe omgevingsvergunning t.b.v. 

het houden van motorcrosstrainingen en -wedstrijden, 
vergunning verzonden 29-03-2022, procedure 3A

- Landstraat 40A, organiseren evenement ONK Master 
of sidecars, Quads en streekwedstrijden op 4 en 5 juni 
2022, besluit verzonden op 28-03-2022, procedure 3B

- Landstraat 40A, organiseren evenement ONK 
Motorcross van 15-05-2022, besluit verzonden 
28-03-2022, procedure 3B

- Molenweg 28, bouwen bijgebouw, vergunning 
verzonden 29-03-2022, procedure 3A

NETTERDEN
- Drevelseweg 4, bouwen loods, vergunning verzonden 

28-03-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- De Breide 66, plaatsen erkers en overstekken, 

vergunning verzonden 28-03-2022, procedure 3A
- Prins Bernhardstraat 1, handelingen met gevolgen 

voor beschermde monumenten: verbouw pand, 
aanvraag ontvangen 30-03-2022, procedure 1

- Prins Bernhardstraat 4, organiseren evenement 
Jeugdprinspresentatie 2022 en artikel 35 ontheffing 
Alcoholwet 21-05-2022, besluit verzonden 
17-03-2022, procedure 3B

- Terborgseveld 75, kappen 2 grove dennen + 1 
zomereik, herplant op locatie van 1 Japanse 
Kaukasische els + 3 linden + 2 beuken, vergunning 
verzonden 18-03-2022, procedure 3A

SINDEREN
- Kasselderstraat 11, plaatsen 48 zonnepanelen/

veld opstelling, vergunning verzonden 28-03-2022, 
procedure 3A

TERBORG
- De Laegte 27, 28, 29, 30 en 31, kapvergunning voor 

kappen 10 bolcatalpa’s met herplantplicht op dezelfde 
locatie van 15 meidoorns, vergunning verzonden 
18-03-2022, procedure 3A

ULFT
- Bongersstraat 4, organiseren discoavond café ’t 

Wapen op 27-03-2022, besluit verzonden 17-03-2022, 
procedure 3B

- Dr Ariënsstraat 29, plaatsen schutting, aanvraag 
ontvangen 28-03-2022, procedure 1

- Hofstraat 3, vervangen hoekkozijn en plaatsen 
spouwmuur, aanvraag ontvangen 24-03-2022, 
procedure 1

- Hogeweg 68, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 29-03-2022, procedure 1

- Kanunnik de Vriesstraat 43, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 29-03-2022, procedure 1

- Pol 66, bouw tuinhuis, aanvraag ontvangen 
28-03-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Berghseweg 7C, vergunning voor reeds gerealiseerde 

carport, aanvraag ontvangen 28-03-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Van Pallandtstraat 4, organiseren evenement 

Achterhoeks Fietsweekend, besluit verzonden 
17-03-2022, procedure 3B

WESTENDORP
- Schilderinklaan 15, plaatsen dakkapellen, aanvraag 

ontvangen 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

