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De Smedendagen worden al sinds 
30 jaar georganiseerd tijdens het 

weekeinde van Hemelvaart 

NGK Smedendagen 
op DRU Industriepark 
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2022 
organiseert het Nederlands Gilde van 
Kunstsmeden in samenwerking met de 
werkgroep IJzeren Ring (gemeente Oude 
IJsselstreek) de smedendagen. De locatie 
dit jaar is voor de SSP-hal op het DRU 
Industriepark in Ulft.

De werkgroep IJzeren Ring is in het leven 
geroepen om de inwoners van de gemeente 
(en de regio) meer bekend te maken met de 
internationale vereniging Ring van Europese 
IJzersteden waarvan Oude IJsselstreek lid 
is. Deze vereniging is een netwerkverband 
van smeden en bestuurders van gemeenten 
die vanuit het verleden een binding 
hebben met het ambacht smeden en de 
metaalverwerkende industrie. Inmiddels is 
het netwerkverband breder gemaakt door 
ook aandacht aan cultureel erfgoed te 
besteden.

De DRU in Ulft staat symbool voor de 
ijzerindustrie in de Achterhoek, die sinds 
de 18e eeuw furore maakte. Lange tijd was 
de DRU de belangrijkste werkgever in de 
regio. Waar de DRU vroeger symbool stond 
voor de ijzerindustrie, is het tegenwoordig 
een van de meest geslaagde voorbeelden 
van hergebruik van industrieel erfgoed in 
Nederland. 

Vandaar dat de DRU een erg toepasselijke 
locatie is om de Smedendagen te 
organiseren. Smeden maken de meest 
uiteenlopende voorwerpen van ijzer, staal en 
andere metalen. Hekken, toegangspoorten, 
schoorsteenkappen, bekroningen, hang- 
en sluitwerk, gereedschappen; te veel om 
op te noemen. De Smedendagen worden 
al sinds 30 jaar georganiseerd tijdens het 
weekeinde van Hemelvaart. Smeden uit 
binnen- en buitenland komen samen om 
kennis te delen, samen te werken, prachtig 
smeedwerk te maken en demonstraties te 
geven. Voor kinderen (niet de allerkleinsten) 
is er beperkt mogelijkheid om onder 
begeleiding van een deskundige smid 
zelf ook te smeden. Een oeroud, maar 
springlevend vak!

Tijdens deze smedendagen wordt 
een verplaatsbaar multifunctioneel 
informatiebord gesmeed met daarin 
het logo van de DRU verwerkt. De 
smedendagen vinden zowel vrijdag als 
zaterdag plaats van 10.00 uur tot 16.30 uur, 
de toegang is gratis.
 
Meer informatie: www.smeden.nl

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.

Wijziging huis-
vuil-inzameling 
Hemelvaartsdag

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. Hieronder 
ziet u de vervangende inzameldata. 

• De Rest-inzameling van donderdag 26 mei 
wordt verschoven naar zaterdag 28 mei.

• De papierinzameling van donderdag 26 
mei wordt verschoven naar woensdag 25 
mei en vrijdag 27 mei.

De wijzigingen in de huisvuilinzameling 
staan ook vermeld in de afvalkalender. Kijk 
voor actuele inzameldagen op mijnafval-
wijzer.nl of maak gebruik van de afvalapp. 
Vanwege deze wijzigingen in de huisvui-
linzameling kan het tijdstip van inzameling 
afwijken van het gebruikelijke inzamel-
tijdstip. Daarom is het van belang dat de 
containers tijdig (07.00 uur) aan de inzamel-
dienst worden aangeboden.

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

Gewijzigde 
openingstijden 
Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, 
en op vrijdag 27 mei zijn het 
gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. Op maandag 30 mei staan we 
vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

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


Eikenprocessierups

De afgelopen jaren was de plaag landelijk groot. Ook dit jaar 
verwachten we weer overlast door eikenprocessierupsen. De 
rups kan tot half augustus voor het nodige ongemak zorgen. 
Wat is onze aanpak om deze rupsen te bestrijden en wat kunt 
u zelf doen? 

De eerste rupsen komen begin april 
uit hun ei. Drie maanden lang eet 
de rups eikenbladeren en hij vervelt 
in die periode vijf keer. Halverwege 
mei vindt de derde vervelling 
plaats en maakt de volgroeide 
eikenprocessierups brandharen aan 
die de overlast kunnen veroorzaken.

Vanaf eind juni gebruiken de rupsen 
de nesten aan de eikenbomen om 

te vervellen en zich tot vlinder te 
ontpoppen. De nesten blijven ook 
na het ontpoppen aan de boom 
hangen en kunnen dan nog steeds 
voor overlast zorgen door de 
achtergebleven brandharen. In de 
nesten bevinden zich géén eitjes. 
De eikenprocessievlinder vliegt 
vanaf eind juli tot in september. 

De periode is afhankelijk van 

de buitentemperatuur. Bij hoge 
temperaturen kunnen rupsen 
eerder het nest verlaten. Koude en 
natte omstandigheden kunnen de 
ontwikkeling juist vertragen. 

De eikenprocessierupsvlinder legt 
gedurende haar vliegperiode eitjes 
op eikenbomen, meestal in de kruin 
van de boom. Deze eitjes komen het 
volgende jaar begin april uit.

 Vragen 
  van 
 inwoners

Bestrijding

Gemeente Oude 
IJsselstreek

Bestrijding buiten de 
bebouwde kom
Om de plaag binnen de bebouwde kom in 
de gemeente te beheersen, is preventieve 
bestrijding noodzakelijk. Een selectie van de 
straten buiten de bebouwde kom bestrijden 
we van april tot medio mei preventief met het 
biologische middel Xentari. Xentari is een 
biologisch bacteriepreparaat dat bestaat uit 
Bacillus thuringiensis (Bt). Dat is een algemeen 
voorkomende grondbacterie die parasiteert 
op allerlei verschillende rupsensoorten. Het 
bacteriepreparaat spuiten we met speciale 
voertuigen op het blad van de eiken. Als de 
rupsen het blad eten, krijgen ze ook de bacterie 
mee naar binnen, raken geïnfecteerd en worden 
gedood. Xentari is onschuldig voor mensen, 
insecten, andere zoogdieren en vogels.

Bestrijding binnen de
bebouwde kom
Ook dit jaar bestrijden we weer preventief 
binnen de bebouwde kom. Op plekken waar we 
grote overlast verwachten behandelen we de 
bomen twee keer met Xentari. De exacte locaties 
kunt u vinden op de website van de gemeente 
www.oude-ijsselstreek.nl via het zoekwoord 
‘eikenprocessierups’.

Wegzuigen van nesten
Op plekken waar we niet preventief bestrijden of 
waar alsnog nesten worden gevonden, kunnen 
we deze wegzuigen. Daarbij werken we op basis 
van prioriteit. Locaties waar veel mensen risico 
lopen, (scholen, speelplaatsen, sportvelden, 
bejaardentehuizen, verzorgingscentra) hebben de 
hoogste prioriteit.

Huisdieren
De brandharen van de eikenprocessierups 
kunnen gevaarlijk zijn voor dieren. Voorkom 
daarom elk contact van huisdieren met de rups 
en vermijd gebieden waar gewaarschuwd wordt 
voor de eikenprocessierups. Komt uw huisdier 
toch in contact met brandharen van de rups? 
Was of spoel de huid, bek of ogen van het dier 
goed met water. Neem bij allergische klachten 
van het dier contact op met een dierenarts.  

Wat kunt u 
zelf doen?
Natuurlijke vijanden
We zijn ons bewust van de impact die de bestrijding 
kan hebben op het voedselaanbod voor vogels. Daarom 
beperken wij de inzet van Xentari zo veel mogelijk tot 
locaties waar we grote overlast verwachten en zetten we 
daarnaast in op natuurlijke vijanden.

Natuurlijke vijanden leveren een belangrijke bijdrage aan 
de beheersing van de eikenprocessierups. Daar is het 
groenbeleid van de gemeente ook op afgestemd en is 
een proces van jaren. Veel verschillende boomsoorten, 
planten, bloemrijke bermen en het minder vaak maaien 
daarvan dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit. 
Het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups 
neemt daardoor geleidelijk toe. Natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups zijn onder andere mussen, mezen, 
spreeuwen en vleermuizen. 

Tuinen vergroenen
In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de 
eikenprocessierups minder kans. U kunt meehelpen door 
uw eigen tuin te vergroenen. Zorg dat uw tuin bloemen en 
planten bevat en niet alleen bestrating. Voor een kleine tuin 
of balkon zijn bloempotten met bloeiende bloemen zeer 
geschikt. 

Nestkastjes
Daarnaast kunt u nestkasten voor bijvoorbeeld mussen, 
mezen, spreeuwen of vleermuizen ophangen. Dit zijn 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en 
zijn een goede aanvulling op het bestrijden van de 
eikenprocessierups. 

Melden
Ziet u een nest met eikenprocessierupsen op een plek 
waar dit veel overlast veroorzaakt? Meld dit via het digitale 
meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. 

Vermijd contact
Probeer elk contact met rupsen en nesten te 
vermijden. Zorg voor goede bedekking van hoofd, 
ogen, hals, armen en benen bij het bezoeken van 
gebieden met eikenbomen en ga niet in de buurt 
van eikenbomen op de grond zitten.

Vanaf juni bereikt de processierups zijn 
volwassen stadium. De rups heeft dan 
zogenaamde brandharen. Bij aanraking kunt u 
daar klachten van krijgen. De brandharen zijn er 
tot ver in augustus. 

Waar kunt u last van krijgen?
Van uw huid, ogen en luchtwegen
 • jeuk
 • bultjes op de huid
 • een rode huid
 • rode, dikke ogen
 • een loopneus
 • kriebel in de keel en hoesten
 • moeilijk slikken
 • kortademigheid

De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Heeft u aanhoudende oogklachten en helpt 
spoelen niet? Zwellen uw lippen, tong of 
oogleden op en/of heeft u last van benauwdheid? 
Bel dan uw huisarts. 

Wat kunt u doen als u in aanraking 
bent geweest met brandharen?
 • Niet wrijven of krabben
 • Strip de huid met plakband
 •  Spoel uw huid en ogen goed af met lauw 

water
 •  Gebruik eventueel een verkoelende of 

verzachtende crème met bijvoorbeeld Aloë 
Vera of menthol

 • Was uw kleding op 60 graden Celsius

De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Blijft u oogklachten houden en helpt spoelen 
niet? Zwellen uw lippen, tong of oogleden op 
en/of hebt u last van benauwdheid? Bel dan uw 
huisarts. Ga voor meer gezondheidsinformatie 
naar de website van de GGD: www.oakie.info.

Het kappen van eiken is geen oplossing 
voor het probleem. De eik is een 
belangrijke boomsoort, heeft een 
grote ecologische waarde en vervult 
vele ecosysteemdiensten. Denk aan 
luchtkwaliteit, het afvangen van water, 
koeling en CO2 reductie.

Wat heeft 
geen nut?
Plakstrips
Plakstrips zorgen voor méér overlast, wanneer de 
processie verstoord en gestrest raakt. De rupsen 
schieten dan hun brandharen af, die verwaaien 
in de omgeving. Ze zijn ook funest voor de rest 
van het milieu, omdat veel andere insecten 
komen vast te zitten en sterven. Ook vogels en 
vleermuizen kunnen vast komen te zitten. 

Plasticfolie
Het gebruik van plasticfolie 
weerhoudt de rupsen er 
niet van om hun weg te 
vervolgen. Ze lopen 
moeiteloos over het 
plastic en maken zelfs 
achter of boven de 
linten hun nesten. 
Ook bestaat de kans 
dat de folie loslaat en 
in de directe omgeving 
verwaait. Dat is verre van 
duurzaam en leidt tot onnodig 
gebruik van plastic

Tenslotte klopt de basisgedachte dat de folie en 
plakstrips eikenprocessierupsen tegen zouden 
houden niet. De eitjes van de rups worden 
namelijk vooral op de jonge takken boven in 
de boom afgezet. Voor het grootste gedeelte 
van de tijd verblijven de eikenprocessierupsen 
namelijk boven in de boom. Het is dus zeker 
geen natuurvriendelijk alternatief in de  
bestrijding en beheersing van de overlast van de 
eikenprocessierups.
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Behandeling met Catefix
Een andere optie is om de nesten te behandelen 
met Catefix. Een nest kan vanaf de grond met dit 
middel ondergespoten worden. Catefix werkt als 
een biologisch fixeermiddel die de rupsen en de 
brandharen vastplakt. De nesten kunnen blijven 
hangen en veroorzaken geen overlast meer. 
Bijkomend voordeel is dat de rupsen nog steeds 
als voedselbron dienen voor allerlei dieren.

Hoe ziet de ontwikkeling van 
de eikenprocessierups eruit?

Hmmm,
 lekker r

upsjeHmmm,
 lekker r

upsje
 lekker r

upsje
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En daar ben ik 
heel blij mee!

Heeft u op eigen terrein een boom 
met een nest eikenprocessierupsen? 
Dan kunt u zelf contact opnemen met 
een professioneel bestrijdingsbedrijf. 
Gemeente Oude IJsselstreek kan 
hierin niets voor u betekenen. Het zelf 
wegbranden van de nesten is zinloos en 
wordt ten zeerste afgeraden. Door de 
bedreiging en de warmte laat de rups zijn 
brandharen juist los en worden deze in de 
omgeving van de boom verspreid.

In de afgelopen jaren hebben we 
nestkastjes uitgedeeld aan inwoners 
van de gemeente. Daarnaast hebben 
we op verschillende plekken nestkasten 
opgehangen in onze eigen bomen. Het 
ophangen van nestkasten is een mooie 
toevoeging aan de verschillende methoden 
om de plaag onder controle te krijgen maar 
is niet de oplossing voor het probleem. 

We ontkomen er de komende jaren niet 
aan om rekening te houden met de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups. 
We moeten ons aanpassen en groot 
inzetten als het om (preventieve) bestrijding 
gaat.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
processierups.nu.  

meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. heel blij mee!

Waarom zagen jullie niet gewoon 
alle eiken in de gemeente om?

Wat moet ik doen als er 
eikenprocessierupsen in de 
eikenboom op mijn eigen terrein zitten?

Waarom hangt de gemeente niet 
in iedere boom een nestkast?

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl
(zoekwoord: eikenprocessierups) 
of op www.processierups.nu

Het is voorjaar en als gemeente zijn we 
weer gestart met het bestrijden van de 
eikenprocessierups. 
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De klachten verdwijnen in de meeste gevallen 
binnen twee weken.

Blijft u oogklachten houden en helpt spoelen 
niet? Zwellen uw lippen, tong of oogleden op 
en/of hebt u last van benauwdheid? Bel dan uw 
huisarts. Ga voor meer gezondheidsinformatie 
naar de website van de GGD: www.oakie.info.

Het kappen van eiken is geen oplossing 
voor het probleem. De eik is een 
belangrijke boomsoort, heeft een 
grote ecologische waarde en vervult 
vele ecosysteemdiensten. Denk aan 
luchtkwaliteit, het afvangen van water, 
koeling en CO2 reductie.

Wat heeft 
geen nut?
Plakstrips
Plakstrips zorgen voor méér overlast, wanneer de 
processie verstoord en gestrest raakt. De rupsen 
schieten dan hun brandharen af, die verwaaien 
in de omgeving. Ze zijn ook funest voor de rest 
van het milieu, omdat veel andere insecten 
komen vast te zitten en sterven. Ook vogels en 
vleermuizen kunnen vast komen te zitten. 

Plasticfolie
Het gebruik van plasticfolie 
weerhoudt de rupsen er 
niet van om hun weg te 
vervolgen. Ze lopen 
moeiteloos over het 
plastic en maken zelfs 
achter of boven de 
linten hun nesten. 
Ook bestaat de kans 
dat de folie loslaat en 
in de directe omgeving 
verwaait. Dat is verre van 
duurzaam en leidt tot onnodig 
gebruik van plastic

Tenslotte klopt de basisgedachte dat de folie en 
plakstrips eikenprocessierupsen tegen zouden 
houden niet. De eitjes van de rups worden 
namelijk vooral op de jonge takken boven in 
de boom afgezet. Voor het grootste gedeelte 
van de tijd verblijven de eikenprocessierupsen 
namelijk boven in de boom. Het is dus zeker 
geen natuurvriendelijk alternatief in de  
bestrijding en beheersing van de overlast van de 
eikenprocessierups.

BEPERKT ONGEMAK BEPERKT ONGEMAKONGEMAK ONGEMAK
VEEL 

ONGEMAK
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Behandeling met Catefix
Een andere optie is om de nesten te behandelen 
met Catefix. Een nest kan vanaf de grond met dit 
middel ondergespoten worden. Catefix werkt als 
een biologisch fixeermiddel die de rupsen en de 
brandharen vastplakt. De nesten kunnen blijven 
hangen en veroorzaken geen overlast meer. 
Bijkomend voordeel is dat de rupsen nog steeds 
als voedselbron dienen voor allerlei dieren.

Hoe ziet de ontwikkeling van 
de eikenprocessierups eruit?

Hmmm,
 lekker r

upsjeHmmm,
 lekker r

upsje
 lekker r

upsje

Grrrrrrr

En daar ben ik 
heel blij mee!

Heeft u op eigen terrein een boom 
met een nest eikenprocessierupsen? 
Dan kunt u zelf contact opnemen met 
een professioneel bestrijdingsbedrijf. 
Gemeente Oude IJsselstreek kan 
hierin niets voor u betekenen. Het zelf 
wegbranden van de nesten is zinloos en 
wordt ten zeerste afgeraden. Door de 
bedreiging en de warmte laat de rups zijn 
brandharen juist los en worden deze in de 
omgeving van de boom verspreid.

In de afgelopen jaren hebben we 
nestkastjes uitgedeeld aan inwoners 
van de gemeente. Daarnaast hebben 
we op verschillende plekken nestkasten 
opgehangen in onze eigen bomen. Het 
ophangen van nestkasten is een mooie 
toevoeging aan de verschillende methoden 
om de plaag onder controle te krijgen maar 
is niet de oplossing voor het probleem. 

We ontkomen er de komende jaren niet 
aan om rekening te houden met de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups. 
We moeten ons aanpassen en groot 
inzetten als het om (preventieve) bestrijding 
gaat.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
processierups.nu.  

meldformulier of telefonisch via (0315) 292 292. heel blij mee!

Waarom zagen jullie niet gewoon 
alle eiken in de gemeente om?

Wat moet ik doen als er 
eikenprocessierupsen in de 
eikenboom op mijn eigen terrein zitten?

Waarom hangt de gemeente niet 
in iedere boom een nestkast?

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.oude-ijsselstreek.nl
(zoekwoord: eikenprocessierups) 
of op www.processierups.nu

Het is voorjaar en als gemeente zijn we 
weer gestart met het bestrijden van de 
eikenprocessierups. 
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Definitief besluit Hogere waarde  
Dr. Ariensstraat 49a, 51 en 53  
in Ulft
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend dat zij een hogere waarde 
voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting op grond van 
artikel 83 van de Wet geluidhinder 
voor de transformatie van de Dr. 
Ariensstraat 51-53 in Ulft (thans 
horecabestemming) naar drie 
woningen met nummers 49a, 51 en 53 
in Ulft vaststellen. 

Om de realisatie van de drie woningen 
mogelijk te maken dient een hogere 
toelaatbare geluidbelasting te worden 
vastgesteld. Uit akoestisch onderzoek 
blijkt dat de voorkeurswaarde van 
48 dB op de gevels van de woningen 
wordt overschreden. Door het 
geluid van het wegverkeer is de 
gevelbelasting op de gevel van 
de woningen maximaal 56 dB (na 
wettelijke aftrek).

Inzage 
De stukken liggen vanaf 19 mei tot 

en met 29 juni 2022 voor iedereen 
ter inzage. Wanneer u het besluit 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. In het gemeentehuis kunt u het 
besluit zowel in elektronische vorm als 
op papier bekijken. De elektronische 
vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Tegen het besluit tot vaststelling 
van een hogere waarde kan tijdens 
de terinzagelegging beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden 
die aannemelijk kunnen maken 
redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest tijdig een zienswijze in te 
dienen. Het beroepschrift moet in 
tweevoud worden ingediend bij de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. 

Ontwerpbestemmingsplan  
‘Gendringen, Tulpstraat 6’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend dat met ingang van 19 mei 
2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage 
ligt: 
• het ontwerpbestemmingsplan 

‘Gendringen, Tulpstraat 6’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1509.
BP000182-ON01;

Plangebied en inhoud van het 
bestemmingsplan 
Het plangebied is gelegen aan de 
Tulpstraat in Gendringen en grenst 
daarnaast aan de Rozenstraat. Het 
plan maakt de realisatie van vier 
levensloopbestendige rijwoningen 
mogelijk op de plek van het voormalige 
scoutinggebouw. Gelet op de locatie 
en de omvang van het plan is er geen 
sprake van een stedelijke ontwikkeling 
en heeft een m.e.r.-beoordeling niet 
plaats hoeven vinden.

Inzage
De stukken liggen van donderdag 
19 mei 2022 tot en met woensdag 
29 juni 2022 voor iedereen ter 
inzage. Wanneer u de stukken in 
het gemeentehuis wilt inzien, kunt 
u hiervoor een afspraak maken bij 
Balievergunningen. Voor het maken 

van een afspraak kunt u bellen naar 
(0315) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-
ijsselstreek.nl.  
Het ontwerpbestemmingsplan is in 
elektronische vorm te raadplegen en te 
verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
wanneer u zoekt op de naam van het 
bestemmingsplan. 
In het gemeentehuis kunt u 
het bestemmingsplan zowel in 
elektronische vorm als op papier 
bekijken. De elektronische vorm is 
hierbij juridisch bindend. De overige 
stukken zijn op papier te bekijken.

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde 
termijn van terinzagelegging kan 
iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan de gemeenteraad van 
Oude IJsselstreek, Postbus 42, 
7080 AA Gendringen. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u een afspraak maken via het 
Telefonisch Informatie Centrum (TIC), 
telefoonnummer (0315) 292 292. 

Warm Welkom
Vol ongeloof en verbijstering volg ik 
de berichtgeving en zie ik de beelden 
van Oekraïners die op de vlucht zijn 
voor de vreselijke oorlogssituatie in 
hun land. Bijna 5 miljoen mensen op 
dit moment. De hoop op een spoedig 
einde is helaas niet heel groot.  

Net als iedere gemeente in Nederland 
doet ook Oude IJsselstreek haar 
uiterste best om te zorgen voor goede 
opvangplekken. En de Oekraïners die 
hier al verblijven ondersteunen we 
waar nodig. Daarvoor is een noodwet 
van kracht gegaan. Maar ik vind het 
ook onze morele plicht. Deze mensen 
hebben er niet zelf voor gekozen om 
naar Nederland te komen. Het zal je 
maar gebeuren dat je met bijna niks 
je land moet ontvluchten en je man of 
ouders achter moet laten. 

In onze gemeente hebben al 
veel inwoners hun huis en hart 
opengesteld om gevluchte Oekraïners 
op te vangen. Op dit moment 
verblijven bijna 50 Oekraïners bij 
gastgezinnen in onze gemeente. Ik 
vind dat hartverwarmend. Een paar 
weken geleden heb ik enkele van hen 
gesproken. Hun verhalen maakten 
diepe indruk. De familie die ze hebben 
achtergelaten. De onzekerheid of 
en wanneer ze weer terug kunnen. 
Maar ook de veerkracht om te willen 
werken en naar school te gaan. 

De Nederlandse regering houdt er 
rekening mee dat het aantal vluch-
telingen nog toeneemt. En ze wil 
voorbereid zijn op het scenario dat 
er veel mensen in korte tijd naar 
Nederland komen. Daarom blijven er 

nog opvanglocaties nodig. Wij hebben 
het voormalige schoolgebouw De 
Drie Linden in Silvolde ingericht voor 
opvang van vluchtelingen. Verschil-
lende ondernemers, organisaties 
en vrijwilligers hebben ons hierbij 
belangeloos geholpen. In heel korte 
tijd is het gebouw geschikt gemaakt 
voor de noodopvang van ongeveer 
35 mensen. Prachtig om te zien hoe 
we in dit soort crisissituaties altijd de 
schouders eronder weten te zetten 
met zijn allen. Want dat moet gewoon.

De Drie Linden is inmiddels zover 
ingericht dat het in gebruik genomen 
kan worden. Het is geschikt als 
tijdelijke opvanglocatie. Wanneer 
er vluchtelingen komen, is op het 
moment dat ik deze column schrijf 
nog niet bekend. Daarin zijn we 
afhankelijk van het Rijk en de Veilig-
heidsregio. Ondertussen blijven we 
ook naar andere locaties in onze 
gemeente zoeken waar Oekraïense 
vluchtelingen opgevangen kunnen 
worden. 

Er gebeurt veel moois. Van het 
inzamelen van spullen tot het bieden 
van hulp, mooie gesprekken met 
oprechte interesse, het regelen van 
opvang, onderwijs en werk. Laten 
we er met zijn allen voor zorgen 
dat de mensen die uit een dergelijk 
schrijnende situatie komen een warm 
welkom krijgen in onze gemeente. 

 Burgemeester Van Dijk

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 bekendma-

kingen die voor u van belang zijn. 
U meldt zich aan voor deze e-mailser-
vice 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=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Terborgseweg 61, kermis 27 t/m 29 mei 2022, besluit 

verzonden 09-05-2022, procedure 3B

ETTEN
- Dorpsplein, evenement Schuttersdag & Keizer-

schieten op 14 en 15 mei 2022, besluit verzonden 
10-05-2022, procedure 3B

GENDRINGEN
- Bloemersweide, verkeersbesluit aanwijzen twee 

parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen, 
besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 18-05-2022, 
procedure 3A

HEELWEG
- Hoge Weg 20, 20A, 22, 22A, bouw 2 starterswo-

ningen en één dubbele levensloopbestendige woning, 
vergunning verzonden 11-05-2022, procedure 3A

MEGCHELEN
- Asbroek 1A, bouw woning, aanvraag ontvangen 

11-05-2022, procedure 1
- Millingseweg 11, bouw opslagloods, aanvraag 

ontvangen 04-05-2022, procedure 1

NETTERDEN
- Netterdensestraat ong, plaatsen 5 schuifpoorten 

op 5 verschillenden locaties, vergunning verzonden 
10-05-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Bosstraat, wegafsluiting i.v.m. buurtfeest 

04-06-2022, besluit verzonden 10-05-2022, 
procedure 3A

- Dinxperloseweg 22, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 09-05-2022, procedure 1

- Eekhoornhof 3, plaatsen afdak, vergunning 
verzonden 12-05-2022, procedure 3A

- Konijnenhof 6, uitbreiden berging, aanvraag 
ontvangen 04-05-2022, procedure 1

- Laan van Schuylenburch 6A, handelen in strijd 
met regels R.O.: plaatsen overkapping, vergunning 
verzonden 10-05-2022, procedure 3A

- Prins Bernhardstraat 42, handelen in strijd met 
regels R.O.: realiseren bed & breakfast, aanvraag 
ontvangen 12-05-2022, procedure 1

- Terborgseveld 61, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 10-05-2022, procedure 1

SINDEREN
- Sinderenseweg 67A, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 10-05-2022, procedure 1
- Toldijk 5, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

10-05-2022, procedure 1
- Toldijk 5A, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

10-05-2022, procedure 1

TERBORG
- Borgsche Rieten, verkeersbesluit aanwijzen twee 

parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen, 
besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 18-05-2022, 
procedure 3A

- Ettensestraat 30, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 10-05-2022, procedure 1

- Prins Clausstraat 28, handelen in strijd met regels 

R.O.: opstarten massagesalon, aanvraag ontvangen 
03-05-2022, procedure 1

- Prins Mauritshof 20, plaatsen dakkapel en vervangen 
kozijn, aanvraag ontvangen 10-05-2022, procedure 1

ULFT
- Dr. Ariënstraat, jubileumfeest Schutterij De 

Eendracht van 30 juni t/m 2 juli 2022, besluit 
verzonden 04-05-2022, procedure 3B

- Dr. Poelsstraat, wegafsluiting i.v.m. evenement 
Buurtfeest 12-06-2022, besluit verzonden 
04-05-2022, procedure 3A

- Gedeelte De Hogenkamp, wegafsluiting i.v.m. 
evenement Streetwiseproject (verkeerslessen 
school) 16-06-2022, besluit verzonden 06-05-2022, 
procedure 3A

- De Pol 112, vervangen carport en overkapping door 
aanbouw en plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
08-05-2022, procedure 1

- Oversluis 13, renoveren monumentale woning 
en plaatsen overkapping, vergunning verzonden 
11-05-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Spreeuwenhof 107, bouw carport, aanvraag 

ontvangen 06-05-2022, procedure 1

WESTENDORP
- Neijlandstraat, wegafsluiting i.v.m. evenement 

Straatfeest 11-06-2022, besluit verzonden 
04-05-2022, 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.


