
11 mei 2022

Wat mag wel en niet bij 
PBD-afval?   2

Hoe wordt PBD-afval 
verwerkt?   3

Win een Waka Waka-lamp 
met uw duurzame tip   4

Openbare bekendmakingen   5

Denk mee over een 
veilig buitengebied
De regio Achterhoek wordt gezien als 
een veilige en fijne plek om te wonen en 
werken. Hier zijn we ontzettend blij mee 
én trots op. Het grote buitengebied biedt 
rust, ruimte en mooie landschappen. 
Echter, dit uitgestrekte buitengebied 
brengt ook veiligheidsrisico’s met 
zich mee. In het hele land is er sprake 
van toenemende criminaliteit in het 
buitengebied. Om een goed beeld te krijgen 
van het veiligheidsgevoel en de bestaande 
problemen in het buitengebied heeft de 
gemeente onlangs een enquête gestuurd 
naar alle bewoners en ondernemers die in 
het buitengebied wonen of werken.

Leegstaande schuren
Een voorbeeld van criminaliteit in 
buitengebieden zijn grote, leegstaande en 
afgelegen schuren die – al dan niet onder 
valse voorwendselen – worden verhuurd 
aan criminelen. Zij gebruiken de schuur 
om er hennep te telen of om synthetische 
drugs te maken. Voorbeelden hiervan zijn de 
opgerolde drugslabs in Beek & Drempt en in 
2017 binnen onze eigen gemeentegrenzen, 
namelijk op het industrieterrein van Terborg. 
Verhuurders lopen flinke risico’s als ze hun 
panden verhuren voor oneigenlijk gebruik. 
Denk aan brandgevaar, (dreiging) met 
geweld, illegaal aftappen van elektriciteit en 
schade aan de panden.

Samen optrekken
Om criminele praktijken in het buitengebied 
te verminderen en de kwetsbaarheid van 
de boeren, agrariërs en ondernemers 
in het buitengebied te verbeteren willen 
wij meer samen optrekken. Dit doen 
wij onder andere met het Keurmerk 
Veilig Buitengebied. Dit keurmerk is een 
samenwerking tussen de gemeente Oude 
IJsselstreek, het CCV (Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid), 
politie, brandweer, maar ook met private 
partijen als LTO, belangenverenigingen 
en wildbeheerseenheden. Deze partijen 
willen samen effectief en efficiënt kunnen 
optreden bij criminaliteit in het buitengebied. 
Om criminaliteit te voorkomen, maar ook 
het te bestrijden als het ontdekt is.

Enquête onder inwoners en ondernemers 
in het buitengebied
Voor de leefbaarheid en veiligheid is het 
belangrijk dat wij samen een vuist maken. 
Inwoners en ondernemers zijn immers 
onze ogen en oren. Om een goed beeld 
te krijgen van het veiligheidsgevoel en de 
bestaande problemen in het buitengebied 
heeft de gemeente onlangs een brief met 
een enquête gestuurd naar alle bewoners en 
ondernemers die in het buitengebied wonen 
of werken. Wij hopen dat veel bewoners 
en ondernemers de vragenlijst invullen. 
De resultaten uit de enquête gebruiken 
we als startpunt van het Keurmerk Veilig 
Buitengebied.

Als u geen brief heeft ontvangen met de 
enquête, maar wel woont of onderneemt 
in het buitengebied van Oude IJsselstreek, 
kunt u contact opnemen met de afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid via (0315) 
292 292 of stuur een e-mail naar: OOV@
oude-ijsselstreek.nl. 

Helpt u mee om ons buitengebied 
veilig te houden? Dit kan door  
de enquête van de gemeente 

in te vullen. 

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.

Werkzaamheden 
Speeltuinpad en 
Hoge (Oer)brug 
Ulft afgerond

Tijdens de meivakantie zijn het fietspad en 
de aansluitingen naar de Hoge Brug geasfal-
teerd en zijn er onderhoudswerkzaamheden 
aan het asfalt aan de Silvoldse kant van het 
fietspad  uitgevoerd. Ook de laatste werk-
zaamheden aan de brug zijn afgerond.   

Veiligheid
Als het donker wordt, gaat de ledverlichting 
op de brug aan. De laagverbruik ledlampen 
zijn onder de reling bevestigd zodat ze 
alleen het brugdek verlichten en je er niet 
door verblind wordt. Omdat de lichtbundel 
zo beperkt is hebben de dieren in de 
omgeving er geen last van. ’s Avonds zorgt 
de minieme indirecte verlichting van de 
brug naast veiligheid voor een idyllisch 
totaalplaatje.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 17-05-2022 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 
12-05-2022 vinden op www.oude-
ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld.
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WAT HOORT 
WAAR? BEKIJK DE 
AFVALWIJZER APP
Afval scheiden scheelt in uw portemonnee en is 
beter voor het milieu! We helpen u dan ook graag 
een handje. U kunt de app AfvalWijzer gratis 
downloaden op uw mobiele telefoon of tablet via 
de App Store, Google Play of Playstore. Zoek op de 
term ’Afvalwijzer’ en selecteer de app van AddComm 
Direct. Als u de app heeft geïnstalleerd, kunt u 
inloggen met uw postcode en huisnummer en ziet u 
de ophaaldagen verschijnen. U kunt ook eenvoudig 
opzoeken in welke container uw afval hoort.

WAT MAG WEL BIJ 
PLASTIC VERPAKKINGEN, 
BLIK EN DRINKPAKKEN?

�  Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc. 
(zonder statiegeld)

�  Knijpflessen voor sauzen, olie etc.
�  Flacons voor wasmiddelen, shampoo, 

schoonmaakmiddelen en zeep
�  Verpakkingen van kaas, vlees en vis
�  Bekers voor yoghurt, vla en ijs
�  Bakjes voor salade, groente en fruit
�  Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.
�  Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
� Plastic tasjes en zakjes
�  Folies van tijdschriften en reclamefolders
� Plantenpotjes
�  Tubes voor bijvoorbeeld gel, 

bodylotion en tandpasta
�  Plastic potjes voor gel, vitamines en medicijnen
�  Plastic verpakkingen van bijvoorbeeld 

tandenborstels en schroefjes
� Drankblikjes
� Stalen siroopflessen
�  Conservenblikken (soep, groente en fruit)
� Blikjes van kattenvoer
�  Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
�  Pakken voor vruchtensappen, water en wijn
� Pakken voor melk, vla en yoghurt
� Pakken voor soep en pastasaus
�  Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
� Chipszakken
� Koffiepakken

� Verpakkingen met inhoud (restafval)
�  Lege verpakkingen van chemisch afval 

(gratis naar de chemokar)
� Piepschuim (gratis naar kringloop Aktief)
� Resten papier of karton (papier)
� Kitkokers (restafval)
�  Hard plastic zoals speelgoed en emmers 

(gratis naar kringloop Aktief)
�  Huisraad en gebruiksvoorwerpen 

(gratis naar kringloop Aktief)
� Shoppertas voor boodschappen (restafval)
�  Landbouwplastic (restafval of afvoeren via een 

gespecialiseerd bedrijf)
�  Verfblikken en spuitbussen met inhoud (gratis 

naar de chemokar)
�  Lege verfblikken, schone kwasten en 

spuitbussen (restafval)
�  Kartonnen pakken waar ander afval is ingestopt 

(restafval)
�   Medisch afval (en verpakkingen hiervan) zoals

 naalden en infuusmateriaal (dit levert u in bij uw 
apotheek)

� Tempex verpakkingen (restafval)
�  Koffiecups (restafval of waar mogelijk inleveren 

bij het verkooppunt)
�  Netjes van groente of fruit

Drinkpakken (zuivel- en sappakken) worden 
in de sorteerinstallatie gescheiden van de 
andere verpakkingen en apart gerecycled. 

Drinkpakken zijn gemaakt van karton met 
aan de binnenzijde een aluminium- en 
aan de buitenzijde een plastic laag. In de 
recyclefabriek worden deze aluminium- en 
plastic laagjes in bakken met water van 
het karton losgeweekt. Dit losgeweekte 
aluminium, plastic en karton kan vervolgens 
weer worden ingezet als grondstof voor nieuwe 
producten. 

DRINKPAKKEN

CHIPS

De meeste metalen conservenblikken, 
drankblikjes, siroopflessen, tubes en 
deksels zijn gemaakt van staal. Een klein 
deel van deze verpakkingen is gemaakt van 
aluminium. Staal en aluminium kunnen 
eindeloos worden gerecycled.

In de sorteerinstallatie worden aluminium 
en staal met magneten en wervelstromen 
gescheiden van de andere verpakkingen. Het 
materiaal wordt omgesmolten en kan als 
grondstof opnieuw het productieproces in. Zo 
besparen we ijzererts en bauxiet én de energie 
die nodig is voor de winning en productie. 

BLIK

Weetje!
Het produceren van aluminium kost maar liefst 
20 keer zoveel energie als het hergebruiken en 
omsmelten van aluminium!

Hoe wordt 
het verwerkt?

Als plastic verpakkingen de sorteerinstallatie 
binnenkomen worden ze schoongemaakt. 
Daarna worden ze per soort gesorteerd 
en in balen geperst. De balen gaan naar 
recyclefabrieken.

In de recyclefabrieken wordt het plastic 
vermalen tot snippers, nog een keer 
schoongemaakt, gesmolten en 
omgezet in granulaatkorrels. 
Van deze korrels worden 
nieuwe producten 
gemaakt, zoals nieuwe 
verpakkingen, kleding, 
speelgoed, tuinstoelen, 
leidingen, enz. 

De basisgrondstof voor plastic 
is nog altijd aardolie. Aardolie zal in 
de toekomst langzaam op raken. Het recyclen 
van plastic is dus ontzettend belangrijk. 
Daarnaast kost het recyclen van plastic minder 
CO2 dan het maken van nieuw plastic. 

PLASTIC 
VERPAKKINGEN

Weetje!

PLASTIC 

Laagbouw

Hoogbouw

Vanaf 1 juli 2021 betaalt u voor ieder 
klein drinkflesje €0,15 extra, die u weer 
terugkrijgt wanneer u het flesje inlevert. 
Het aantal flesjes dat als zwerfafval in de 
natuur belandt is sindsdien gehalveerd. 
Ook blijven er zo meer flesjes behouden om 
te recyclen! 

Vanaf 1 januari 2023 geldt ditzelfde 
ook voor blikjes. Jaarlijks belanden er in 
Nederland zo’n 150 miljoen blikjes in het 
milieu. Dat zijn ongeveer 25 olympische 
zwembaden vol.

op kleine fl esjes 
en blikjes

Statiegeld 

WAT MAG NIET BIJ 
PLASTIC VERPAKKINGEN, 
BLIK EN DRINKPAKKEN?

BLIK

Plastic verpakkingen met 
een metaallaagje, zoals 
bijvoorbeeld chipszakken, 
mogen sinds kort ook in 
de zak of container voor 
plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken (PBD). 

Een chipszak is niet ideaal 
om te recyclen. Toch kunnen 

chipszakken en andere plastic verpakkingen met 
een metaallaagje met nieuwe technieken nu 
ook worden gebruikt als grondstof voor nieuwe 
producten. Chipszakken worden bijvoorbeeld 
verwerkt tot steigerplanken en bermpaaltjes. 
Omdat deze methode vrij ingewikkeld én nog 
altijd niet ideaal voor het milieu is, blijven we 
producenten aanmoedigen om over te stappen 
op volledig plastic verpakkingen.

Afval scheiden is en 
blijft belangrijk! Als we 
de berg restafval willen 
verkleinen, moeten we 
samen aan de bak! 

Onze afvalcoach gaat daarom 
op pad om inwoners aan te 
moedigen om hun afval nog 
beter te scheiden. Heeft u een 
goed idee of een vraag voor de 
afvalcoach? Dan kunt u bellen 
naar (0315) 292 292, uw vraag 
stellen via Facebook of mailen 
naar grondsto�enteam
@oude-ijsselstreek.nl 

Maak kennis 
met de
afvalcoach

Ben ik heel 
blij mee!

Overtollige plastic verpakkingen, die niet 
meer in uw PBD container passen kunt u 
gratis inleveren bij de gemeentewerf, aan 
de Hogenkamp 10, in Ulft. 

Dit kan tijdens kantooruren van maandag 
tot en met donderdag van 07.45 tot 16.45 
en op vrijdag van 08 - 12 uur. Op zaterdag 
is de gemeentewerf gesloten.

Container vol?
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Meld uw bedrijf 
nog snel aan 
voor een gratis 
energiescan!
Niet alleen huishoudens, maar ook 
bedrijven hebben veel last van de stijging 
van de energieprijzen. Voor ondernemers 
is het niet gemakkelijk om ineens 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Gelukkig kunnen alle bedrijven zich nog tot en 
met 30 juni dit jaar aanmelden voor een gratis 
energiescan van Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam. Een samenwerkingsproject tussen 
verschillende gemeenten in de Achterhoek. Zo 
krijgt u precies inzicht in uw energieverbruik, en 
uitgebreid advies over welke maatregelen u kunt 
nemen.

Duurzaamheid wordt steeds meer een verplichting 
vanuit de overheid, dus waarom niet nu alvast een 
scan laten doen nu het nog gratis kan? Ontzettend 
veel bedrijven zijn u al voorgegaan. Hun verhalen, 
maar ook meer informatie over de scans, vind u op 
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. 

Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Stuur ons uw duurzame tip en win 
een Waka Waka Lamp
Vorige maand hebben we een oproep op deze pagina 
geplaatst voor duurzame tips. Inwoners met een 
goed duurzaam idee konden de tip opsturen naar de 
gemeente, zodat deze tips  weer verder gedeeld kunnen 
worden.  Met deze tips kunnen inwoners, maar ook de 
gemeente, aan de slag met energie besparen.  Onder 
de inzenders wordt telkens één inwoner geselecteerd 
die een Waka Waka lamp ontvangt. Dit apparaat is een 
combinatie van een lamp en een powerbank die oplaadt 
door middel van zonne-energie. Superhandig als u 
bijvoorbeeld gaat kamperen.

Een tip die we binnenkregen gaat over fluisterboot 
De Iesselganger. Deze boot vaart recreatieve tochtjes 
over de Oude IJssel. Ook in Terborg. Maar de boot is 
helaas te groot om daar onder de brug door te kunnen. 
Hierdoor moet de brug omhoog. Inwoner Walther 
Liebrand wees de gemeente erop dat dit proces veel 
energie kost: niet alleen de energie die nodig is voor 
het ophalen van de brug, maar ook vooral stilstaande 
auto’s die voor de brug moeten wachten verbruiken 
extra brandstof. Het is soms een enorme rij auto’s 
die een paar minuten stil moet staan voor de brug, 
erg vervuilend. Zijn tip is om de boot te voorzien van 
een draaiende kap, zodat hij onder de brug door past 
en deze niet meer open hoeft. Of en hoe dit allemaal 
gerealiseerd kan worden is nog de vraag, maar we 
bekijken nu in ieder geval wat er mogelijk is. Dus 
Walther, erg bedankt voor deze mooie tip. En uiteraard 
gefeliciteerd met de Waka Waka lamp!

Op de volgende pagina ‘Energieneutraal in de Oude 
IJsselstreek’ reiken we opnieuw een Waka Waka lamp 
uit. Misschien wel aan u! We zijn vooral op zoek naar 
uw tip voor andere inwoners. Heeft u bijvoorbeeld een 
simpele maar effectieve verduurzamingsmaatregel 
aan uw huis uitgevoerd? En merkt u daar heel veel 
voordeel van? Of heeft u misschien een creatieve 
manier om minder energie te verbruiken? Stuur dan uw 
tip naar t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl en wie weet is de 
volgende Waka Waka lamp wel voor u!

Walther Liebrand stuurde ons een mooie duurzame tip en won 
daarmee een Waka Waka-lamp.

Energiebespaarmarkt voor inwoners Varsseveld 
Neem nu maatregelen voor komende winter!

Wat moet er gebeuren om uw woning toekomstbestendig te maken? Energiezuinig wonen, hoe zit 
dat eigenlijk? En wat betekent dat voor u als inwoner? De gemeente, Wonion en Agem Energieloket 
willen graag samen met inwoners kijken hoe we dit kunnen aanpakken.

Het is bijna zomer, maar bent u al klaar voor de winter?
Het wordt weer warmer en de verwarming hoeft 
minder vaak aan. Het gasverbruik is nu dus al 
minder. Maar hoe gaat dat de komende winter? De 
verwachting is dat de energieprijzen nog niet zullen 
dalen. Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om 
minder stroom en gas te verbruiken. U heeft dus nog 
tijd om voor de komende winter energiebesparende 
maatregelen te treffen of u in ieder geval bij te laten 
praten over de mogelijkheden.

Energiebespaarmarkt vrijdag 20 mei 
Agem Energieloket organiseert samen met de 
gemeente en Wonion een Energiebespaarmarkt 
op vrijdag 20 mei vanaf 13.30 tot 17.00 uur in 
het Borchuus (Kerkplein 3) in Varsseveld, voor 
alle inwoners van Varsseveld. Tijdens deze markt 
geven wij u inzicht in de mogelijkheden van energie 
besparen en de verduurzaming van uw woning. 
Waarmee kunt u beginnen? Wat zijn vervolgstappen 
die u kunt ondernemen? Welke subsidies en leningen 

zijn er? We laten u zien dat iedereen energie kan 
besparen.

Wat kunt u zoal verwachten?
Op de Energiebespaarmarkt kunt u terecht met al uw 
vragen over energie besparen. We laten u voorbeelden 
zien van kleine besparende maatregelen. We geven 
een gasloze kookworkshop en u kunt in gesprek 
gaan met een energiecoach. Daarnaast zijn er leuke 
energiebesparende prijzen te winnen. Wonion is 
aanwezig om te laten zien wat ze al hebben gedaan om 
energie te besparen in huurwoningen. De gemeente is 
er ook om de speerpunten van het beleid toe te lichten. 
U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 20 mei!

http://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
mailto:t.jacobs%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Bakkerskampstraat 12, buiten behandeling laten bouw-

aanvraag, besluit verzonden 04-05-2022, procedure 3A

ETTEN
- Laarstraat/Zeddamseweg, realiseren zonnepark, 

aanvraag ontvangen 28-04-2022, procedure 1

GENDRINGEN
- Anholtseweg 17, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: verbouwen pand naar 
originele staat, aanvraag ontvangen 04-05-2022, 
procedure 1

- Grotestraat 39, incidentele festiviteiten op 09-05 2022, 
acceptatie verzonden 03-05-2022, procedure 1

- Touwslagersbaan 27, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 28-04-2022, procedure 1

- Touwslagersbaan 32-36-38-44, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 28-04-2022, procedure 1

MEGCHELEN
- Millingseweg 11A, bouw opslagloods, aanvraag 

ontvangen 03-05-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Boterweg 63, bouw garage, aanvraag ontvangen 

02-05-2022, procedure 1
- Egginkstraat ongenummerd, bouw woning, aanvraag 

ontvangen 03-05-2022, procedure 1
- Koninksweg 1, handelen in strijd met regels RO: 

realiseren B&B, vergunning verzonden 02-05-2022, 
procedure 3A

- Lichtenbergseweg 24A, vergroten dakkapel, 
vergunning verzonden 02-05-2022, procedure 3A

- Molenweg 2, evenementenvergunning Daar bij die 
Molen, besluit verzonden 03-05-2022, procedure 3B

- Prins Bernhardstraat, wegafsluiting Molenweg en  
gedeelte Prins Bernhardstraat, besluit verzonden 
03-05-2022, procedure 3A

- Ulftseweg 128A, handelen in strijd met regels 
R.O.: Hemelvaartsfeesten, vergunning verzonden 
04-05-2022, procedure 3A

SINDEREN
- Wissinklaan 6B, kappen één walnootboom, herplant 

op kaplocatie van één walnootboom, vergunning 
verzonden 03-05-2022, procedure 3A

TERBORG
- Oude IJsselweg nabij nummer 7, Melding activitei-

tenbesluit: realiseren van biogasleiding bij het gasre-
duceerstation, acceptatie verzonden 17-12-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage vanaf 12-05-2022).

ULFT
- De Hogenkamp 22, verdagen besluit met 6 weken, 

besluit verzonden 04-05-2022, procedure 3A
- De Hogenkamp ong. bouw bedrijfsgebouw, aanvraag 

ontvangen 29-04-2022, procedure 1
- Hofstraat 3, vervangen kozijn en plaatsen spouwmuur, 

vergunning verzonden 02-05-2022, procedure 3A
- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijke afzetting Baileybrug en gedeelte Plaat-
staalweg op 24-06-2022, aanvraag ontvangen 
02-05-2022, procedure 1

- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 
tijdelijke afzetting Baileybrug en gedeelte Plaat-
staalweg op 18-06-2022, aanvraag ontvangen 
02-05-2022, procedure 1

- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: tijdelijk 
inrichten horecaplein Avondvierdaagse, aanvraag 
ontvangen 02-05-2022, procedure 1

- Ruvenkamp 33, plaatsen tuinkamer met berging, 
vergunning verleend 27-04-2022, procedure 3A

- Veldstraat 114, verdagen besluit met 6 weken, besluit 
verzonden 03-05-2022, procedure 3A

VARSSELDER
- Berghseweg 7C, bouw carport, vergunning verzonden 

02-05-2022, procedure 3A
- Berghseweg 7N, Kivada 9 t/m 12 juli 2022, besluit 

verzonden 02-05-2022, procedure 3B
- Berghseweg 7N, evenementenvergunning kermis op 

25 t/m 27 juni 2022, besluit verzonden 03-05-2022, 
procedure 3A

VARSSEVELD
- Spoorstraat 5, plaatsen handelsreclame aan gevel, 

vergunning verzonden 04-05-2022, procedure 3A

VOORST
- Engbergseweg 1A, realiseren kampeerterrein, verdagen 

beslistermijn, besluit verzonden 29-04-2022, procedure 
3A

Beschikking Omgevingsvergunning Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A, Heelweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
vergunning hebben verleend voor de bouw van twee 
half-vrijstaande starterswoningen en een dubbele 
levensloopbestendige woningen (incl. bijbehorende 
bijgebouwen) aan de Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A 
in Heelweg. De omgevingsvergunning heeft het 
volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.
OV000079-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder 
W-2020-1124.

Zienswijze
De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Hiertegen is één 
zienswijze ingediend, die aanleiding heeft gegeven om 
de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen. Het 
gaat om de volgende wijzigingen:

• De rooilijn van de woningen wordt ten opzichte van de 
Hoge Weg met circa 4 meter vergroot;

• De afstand van de zijdelingse perceelgrens van de 
half-vrijstaande starterswoningen wordt aan één zijde 
vergroot naar 4 meter;

• In het plangebied wordt een groenstrook van circa 3 
meter breed opgenomen; 

• Om de waterhuishouding te verbeteren wordt een 
extra voorziening getroffen (lees: sloot); 

• Bij de levensbestendige woningen is de indeling 
gewijzigd en deze zijn aan de achtergevel uitgebreid 
met een ondergeschikte aanbouw;

• De ruimtelijke onderbouwing is geactualiseerd, 
aangevuld of (tekstueel) verbeterd. 

Voor nadere details over bovengenoemde wijzigingen 
wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen’, die als bijlage is bijgevoegd 
aan de ruimtelijke onderbouwing. 

Inzage 
De verleende omgevingsvergunning, inclusief de 
bijbehorende bijlagen, wordt ter inzage gelegd 
van 12 mei 2022 tot 23 juni 2022. Wanneer u de 
omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De 

omgevingsvergunning is in elektronische vorm te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u 
zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis 
kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens 
de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door: 
- belanghebbenden, dan wel 
- indieners van een zienswijze of 
- personen die aannemelijk kunnen maken redelijker-

wijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze 
in te dienen. 

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit 
wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. 
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

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. 

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.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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Raadsbijeenkomst mei 2022
De gecombineerde raadscommissie vindt plaats op 
het DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 in Ulft. 
Aanvang: 20.00 uur. De vergadering is openbaar en er is 
een publieke tribune. U kunt de vergadering ook online 
volgen via de livestream zoals u hieronder kunt lezen.

Gecombineerde raadscommissie 16 mei
Onderwerpen:
• Bestuursopdracht Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (Wmo)

• Plussenbeleid, beleidskader voor duurzame ontwikke-
ling niet-grondgebonden veehouderijen

• Klimaatagenda
• Jaarstukken 2021 en Concept Programma begroting 

2023-2026 VNOG
• Programmabegroting en financiële begroting Regio 

Achterhoek 2023-2026

De meest actuele agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u raadplegen 

via https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. Daar zijn de 
vergaderingen live te volgen. U kunt ook gebruik maken 
van de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.
Bij commissievergaderingen is samenspraak met 
en inspraak van inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via griffie@oude-ijsselstreek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
raadsgriffier Marco Looman: (0315) 292 439 of 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

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.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=

