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Wethouder Janine Kock, met rood 
shirt, vindt het belangrijk dat  

ook leerlingen bewust over  
energieverbruik en duurzaamheid 

nadenken. 

Leerlingen Almende college 
verdiepen zich in duurzaamheid
Duurzaamheid is een actueel en belangrijk 
thema, dat weten nu ook de leerlingen van 
het Almende college in Silvolde. Op 18 mei 
organiseerde de school samen met de 
gemeente de ‘Dag van de Duurzaamheid’. 
Ruim vijftig leerlingen uit 5 VWO namen 
deel aan deze dag. Na de opening door 
wethouder Janine Kock kwamen er 
verschillende onderwerpen aan bod: de 
energietransitie, de circulaire economie 
en klimaatadaptatie. De thema’s werden 
behandeld van mondiaal naar lokaal 
niveau.

Na de introductie gingen de leerlingen 
in groepjes naar verschillende locaties 
om praktijkvoorbeelden te bekijken. 
Leerlingen bezochten Windpark Den 
Tol en Zonnepark ’t Oerlegoed. Ook 

gingen ze op bezoek bij Van Raam in 
Varsseveld, Woningcorporatie Wonion, 
de gemeentewerf en bij particulieren 
die verduurzaamde huizen hebben. 
Verder kwam aan bod hoe we de 
omgeving kunnen aanpassen aan 
klimaatverandering. 
Gedurende de dag hoorden ze veel 
interessante ‘weetjes’, zoals: één 
windmolen levert veel meer stroom 
dan een hectare zonneveld, met 12.000 
zonnepanelen kan de Efteling 20% van 
haar elektriciteitsverbruik opwekken en 
door je CV-ketel op 60 graden te zetten 
bespaar je gemakkelijk op je gasverbruik. 
Aan het eind van de dag werd hun kennis 
getest met een leuke quiz. De winnaar  
kreeg een duurzame Waka-Waka lamp, die 
ook te gebruiken is als powerbank. 

De leerlingen waren erg enthousiast over 
de dag. Ze hebben veel tips gekregen om 
zelf thuis aan de slag te gaan om energie 
te besparen. 

Wethouder Janine Kock: “Het was fijn 
om in gesprek met de leerlingen te gaan 
over deze belangrijke onderwerpen. De 
leerlingen zijn aan de slag gegaan hoe 
ze de school kunnen verduurzamen 
en gaan daarover ook in gesprek met 
de directie van de school. Ik vind het 
belangrijk dat ook leerlingen bewust 
over energieverbruik en duurzaamheid 
nadenken. Het klimaat en alles wat daar 
mee te maken heeft, is van ons allen. Daar 
moeten we echt zuinig op zijn.”

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.

Foto van de Maand: Arisha en de ‘bellenblaasbloem’ 
Onze oproep op Facebook om je mooiste 
foto binnen het thema ‘voorjaar’ in te sturen 
leverde mooie reacties op. Dank aan alle 
inzenders.

De winnende foto is gemaakte door Rajani 
Khatri uit Ulft. Zij fotografeerde haar dochter 
met een pluizige paardenbloem.

Rajani over haar winnende foto: “Mijn dochter 
Arisha is drie jaar oud. Ik maakte deze foto 
van haar naast ons huis aan de Schut-
tersweg. Rechts van haar is de berm van de 
gemeente. Daar zag ze deze pluizenbol of 
paardenbloem. Dat vindt ze leuke bloemen, 
ze noemt ze ‘bellenblaas’. Net voordat ze 
ging blazen, maakte ik deze foto.”

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Uitbreiding van aanpak Japanse 
Duizendknoop
In de strijd tegen de Japanse Duizend-
knoop heeft het Ulftse bedrijf Tibach 
tot nu toe goede resultaten geboekt. De 
exotische plant is al op verschillende 
plekken in de gemeente succesvol 
bestreden. Afgelopen donderdag tekende 
wethouder Ria Ankersmit namens de 
gemeente een aanvullende overeenkomst 
met Tibach. Met de extra financiële 
middelen kan Tibach de Japanse 
Duizendknoop over een groter gebied 
bestrijden. Dat verkleint de kans dat de 
exoot zich toch verder kan verspreiden en 
mogelijk terugkomt. 

De Japanse Duizendknoop is niet alleen 
een grote bedreiging voor bestaande 
planten, maar ook voor alles wat in 
de grond zit. De wortels zijn zo sterk 
dat ze leidingen vernielen en zelfs 
dwars door beton gaan, waarmee ze 
funderingen beschadigen en verdrukken. 

Veel gemeentes en organisaties als de 
Rotterdamse haven worstelen met dit 
probleem en moeten veel tijd, geld en 
energie investeren om de plant op een 
duurzame manier te bestrijden. 
Tibach heeft een methode ontwikkeld 
waarbij de planten en de wortels worden 
bevroren. De gemeente ondersteunt hen 
financieel om samen met de Universiteit 
van Wageningen (WUR) verder onderzoek 
te doen en biedt vanuit de rode loper-
aanpak voor bedrijven tegelijkertijd de 
mogelijkheid om in onze gemeente de 
Japanse Duizendknoop als proef te 
bestrijden. Wethouder Ankersmit is blij 
met de resultaten tot nu toe. “De methode 
van Tibach is milieuvriendelijk en pakt 
de woekerende plant aan, maar laat de 
rest van de natuurlijke omgeving met 
rust. Met de zichtbare resultaten die nu 
geboekt zijn hebben we vertrouwen in 
deze bestrijdingstechniek.”

André Evers van Tichach laat aan wethouder Ria Ankersmit zien hoe de Japanse Duizendknoop zich 
vertakt en zo meters kan woekeren onder de grond.

Afscheidsbijeenkomst Marieke 
Overduin 

Marieke Overduin neemt als wethouder 
afscheid van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Namens het CDA nam 

zij zitting in het college. De afgelopen 
paar jaar heeft Marieke veel voor onze 
gemeente betekend.

Wij willen u graag in de gelegenheid 
stellen om tijdens een informele 
bijeenkomst Marieke ‘gedag’ te zeggen 
en om samen terug te kijken op alle 
mooie initiatieven van de afgelopen 
jaren. Als college nodigen wij u van 
harte uit op dinsdagmiddag 31 mei van 
16.00 tot 18.00 uur in het Ouhrlokaal op 
het DRU Industriepark in Ulft.

We hopen u dan te begroeten! 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

Lintje voor Ton Menke

Vorige week dinsdag reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke 
onderscheiding uit aan oud-raadslid Ton Menke. Deze uitreiking vond plaats 
op een bijzondere locatie, namelijk bij het monument voor de arbeider in Ulft. 
Menke werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Al 24 jaar (sinds 1998) was Menke 
onafgebroken raadslid, waarvan sinds 
2005 als fractievoorzitter van de PvdA. 
Daarvoor was hij tien jaar voorzitter 
van de PvdA-afdeling Gendringen. Bij 
zijn afscheid noemde de burgemeester 
hem ‘de nestor van het hoogste 
bestuursorgaan van de gemeente en 
een goede commissievoorzitter, ook als 
werkgever van de griffie.’

Harde werker en tikkie eigenwijs 
In zijn toespraak typeerde de 
burgemeester hem als ‘een harde werker, 
een tikkie eigenwijs, maar een verbinder 
die met beide benen in de samenleving 
staat.’ Zelf zegt Menke dat hij vooral veel 
goede zin haalt uit het feit dat hij mag 
helpen de maatschappij vorm te geven 
en elke dag iets kan bijdragen aan de 
samenleving. 

Burgemeester Van Dijk: “Wij kennen je 
als iemand die de wereld wil veranderen 
en ontdekken. Jouw motto is: ‘Als je 
geen grootse dingen kunt doen, probeer 

dan kleine dingen op een grootse 
manier te doen.’ Uiteindelijk wil je laten 
zien dat je met een visie, dromen waar 
kunt maken en een sociaal beleid wel 
degelijk kunt combineren met een sterke 
economie. Je kunt met trots terugkijken 
op wat er mede dankzij jouw inzet de 
afgelopen 24 jaar is gerealiseerd: het 
DRU Industriepark, de herinrichting 
van woonwijken en het creëren van 
centrumplannen voor meerdere kernen.” 

Maatschappelijke voordracht
Menke krijgt zijn lintje niet alleen voor 
24 jaar raadslidmaatschap. Er ligt 
ook een maatschappelijke voordracht 
aan ten grondslag. Te weten van: 
Huurdersvereniging WijWonen (waar 
Menke voorzitter van is), Wonion, zijn 
werkgever de belastingdienst, het 
Ulfts Mannenkoor (waar hij eveneens 
voorzitter van is), Harmonie Ulft, de 
pronkzittingscommissie St. Iseldonk Ulft, 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival en 
de PvdA (eerst afdelingsvoorzitter en 
later raadslid).

Op de foto derde van links gedecoreerde Ton Menke. Verder van links naar rechts: zijn dochter Anne, zijn 
vrouw Annemiek, zijn zoon Tom en burgemeester Otwin van Dijk.

Theater voor ouders van pubers
Onlangs speelde Theater Playback in 
het schoolgebouw van Almende een 
voorstelling voor ouders van jongeren in 
de puberleeftijd. De voorstelling kwam 
tot stand in samenwerking met ‘Iris 
in de Buurt’ (Iriszorg preventie) en de 
gemeente. 

De voorstelling ging over het aangeven 
van grenzen bij het gebruik van alcohol 
en/of drugs bij pubers. Wethouder 
Marieke Overduin opende de voorstelling 
en gaf aan dat een gezonde leefstijl 
belangrijk is. Niet roken, niet drinken 
tot je achttiende. is het beste voor een 
gezonde ontwikkeling van jongeren. 

Maar werkt het ook zo? En hoe ga je 
in gesprek met je puberende zoon of 
dochter? Experimenteren hoort erbij 
als je jong bent, maar onder druk van 
vrienden gaan pubers soms verder dan 
ze eigenlijk zouden willen of goed voor ze 
is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven 
van zijn of haar grens? 
Theatergroep Playback hield de ruim 
65 aanwezige ouders op een luchtige 
wijze een spiegel voor aan de hand van 
herkenbare en humoristische scènes aan 
de keukentafel. Een feest der herkenning, 
maar bovenal kregen ouders tools mee 
om met hun kind in gesprek te gaan over 
alcohol- en drugsgebruik. 
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‘Samen op pad’ met de adviesgroep 
Onbeperkt Meedoen 
Oude IJsselstreek wil een toegankelijke 
gemeente zijn voor al haar inwoners. 
Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen 
vervullen, is begin 2018 de adviesgroep 
Onbeperkt Meedoen gestart. Ongeveer 
25 vrijwilligers uit de gemeente, veelal 
met een beperking, zetten zich hiervoor 
in. 

Zichtbare en onzichtbare drempels 
wegnemen 
De adviesgroep wil zichtbare en 
onzichtbare drempels in de samenleving 
wegnemen. Eén van de projecten van 
de adviesgroep Onbeperkt meedoen 
is ‘Samen op pad’. Hierbij bieden een 
aantal vrijwilligers, hulp bij het gebruik 
van een driewieler of scootmobiel.  

Oefenen buitenshuis 
Als u uit angst of schaamte voor het 
gebruik van een hulpmiddel de deur niet 
meer uitkomt, kunnen ervaringsdeskun-
digen met u oefenen buitenshuis. Hoe 
vindt u een veilige route naar het station? 
Hoe kunt u makkelijk een lift nemen? 
De vrijwilligers geven u handige tips en 
begeleiden u zolang dat nodig is. 

Samen op pad? 
Wilt u vertrouwd raken met uw driewieler 
of scootmobiel en met gelijkgestemden 
op pad? Meld u dan aan via
werkgroeponbeperktmeedoen@gmail.
com. Vermeld in uw mail uw naam en 
telefoonnummer, zodat men contact 
met u kan opnemen.

De adviesgroep Onbeperkt Meedoen wil zichtbare en onzichtbare drempels in de samenleving 
wegnemen.

Raadsvergadering 2 juni 2022
De raadsvergadering 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.

Onderwerpen:
• Afscheid wethouders 
• Verantwoording formateur
• Debat n.a.v. formatieproces en 

toelichting op coalitieprogramma
• Coalitieprogramma (politiek debat)
• Benoeming wethouders
• Installatie nieuwe raadsleden
• Installatie fractieassistenten
• Benoeming diverse commissies
• Plussenbeleid, beleidskader voor 

duurzame ontwikkeling niet-grondge-
bonden veehouderijen

• Klimaatagenda
• Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers (ECAL) jaarstukken 2021 en 
begroting 2023-2026

• Jaarstukken Veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland (VNOG)

• Jaarstukken Regio Achterhoek

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

Noteer alvast de datum: 1 juli 2022

Zomerreceptie in plaats van 
Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 1 juli vindt van 14.30 uur tot 
17.30 uur, in het fraai herbouwde 
Koetshuis van Huis Landfort in 
Megchelen, de Zomerreceptie van de 
gemeente plaats. De receptie is in plaats 
van de Nieuwjaarsreceptie, die vanwege 

de coronamaatregelen, niet door kon 
gaan.
Noteert u datum en tijd alvast in uw 
agenda? Meer informatie over de 
receptie publiceren we binnenkort in dit 
Gemeentenieuws. 

De Zomerreceptie van de gemeente vindt plaats in het fraai herbouwde Koetshuis van Huis Landfort in 
Megchelen. (Foto: Ton Roelofs)

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.
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

Doe ook mee met 
de Week Zonder Afval 
Jaarlijks gooien we per persoon 
ongeveer 513 kilo afval weg. Ook al 
leveren we daarvan een groot deel 
gescheiden in zodat het gerecycled 
wordt, het is natuurlijk nog veel beter 
om de berg afval te verkleinen. Met een 
paar simpele tips hebt u met gemak 
een legere vuilcontainer! In de landelijke 
Week Zonder Afval, van 30 mei tot en 
met 5 juni,  proberen we samen deze tips 
uit om zo minder weg te gooien. 

De gemeente Oude IJsselstreek wil 
graag meehelpen om minder afval over 
te houden en voor een schone omgeving 
te zorgen. Kijk voor meer tips en 
inspiratie op www.weekzonderafval.nl. 

Daar kunt u zich alvast aanmelden om 
elke dag een tip te ontvangen én vindt u 
tijdens de campagneweek verschillende 
interessante podcasts.

mailto:werkgroeponbeperktmeedoen%40gmail.com?subject=
mailto:werkgroeponbeperktmeedoen%40gmail.com?subject=
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl%20?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.smeden.nl
http://www.weekzonderafval.nl


Raadszaken Wat speelt er deze maand in onze gemeenteraad?

Ruben Driever – 
Raadslid CDA

Locatie: Wijngoed 
Montferland

Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Ons mooie buitengebied

Ik sta hier bij Wijngoed Montferland waar ik één dag in 
de week actief ben als vrijwilliger. Ik geniet van de rust, 
de prachtige natuur en van de gezelligheid. 
Laten we ons mooie buitengebied nog meer koesteren 
en daar waar mogelijk herstellen. 
We moeten daarvoor overleggen met en luisteren 
naar onze boeren. Samen werken aan een mooiere 
gemeente. De raad kreeg vanuit Netterden het verzoek 
om het coulisselandschap te herstellen en dat kwam bij 
ons goed aan. Daar willen we wat mee doen.
Ook willen we meer fiets- en wandelpaden. Belangrijk 
daarbij is het doortrekken van het fietspad van 
Engbergen naar Huis Landfort. Mede hierdoor 
stimuleren we Recreatie en Toerisme. Dit zijn doelen 
waar ik me graag voor inzet, samen met u!

Raadspraat: raadsleden aan het woord

“Herdenken en eren”

Traditioneel staat de maand mei in het teken 
van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 

Mei: een maand om te herdenken
In Gendringen is op 6 mei een mooi nieuw monument 
onthuld op het Gedenk- en Wandelpark ’t Olde Kerkhof. 
Dit om de meer dan vijfhonderd oorlogsslachtoffers 
te kunnen gedenken. Ook Duitse militairen worden 
herdacht. Een mooi initiatief van Stichting de 
Moezeköttel n.a.v. het boek ‘Opdat wij niet vergeten’ van 
Maarten Koudijs. Gezien de publieke belangstelling leeft 
het herdenken nog steeds sterk. 

Juni: om onze Veteranen te eren
Een heel belangrijke groep Nederlanders zijn de 
Veteranen. Als oud-marinier en raadslid kan ik uit 
ervaring spreken. Ik vind het daarom erg belangrijk dat 
er Veteranendagen worden georganiseerd en dat we 
daar aandacht aan blijven besteden, want Veteranen 
wonen overal. Dit jaar vindt de lokale Veteranendag in 
de gemeente Oude IJsselstreek plaats op vrijdag 24 juni 
in de Grote Kerk in Varsseveld. Het doet me goed dat ik 
daarbij aanwezig mag zijn. Ik hoop U dan ook op 24 juni 
te mogen begroeten.

Frank Aaldering
– Raadslid Lokaal 
Belang

Gülden Siner-Sir
– Fractievoorzitter 
PRO!

“Cruciale rol van gemeenten”

We hebben een echte én eerlijke aanpak van 
de klimaatcrisis nodig. Als we niet snel in actie 
komen, laten we niet alleen een onleefbare 
wereld achter, maar wordt de aarde straks ook 
onbewoonbaar. Het goede nieuws? Wij kunnen 
dit.

Gemeenten beslissen namelijk over de lokale aanpak 
van verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan het 
verduurzamen en isoleren van woningen, het aanleggen 
van zonnepanelen op daken en het plaatsen van 
windmolens. De landelijke politiek stelt doelen, maar 
gemeenten moeten ervoor zorgen dat deze doelen 
worden gehaald. Het is belangrijk dat we huizen op 
grote schaal isoleren met lager energieverbruik en 
zonnepanelen. Schone lucht en veel groen om je 
heen. Geen vervuilende bedrijven, maar innovatieve 
ondernemingen op groene stroom. Dit is ontzettend 
belangrijk want alle energie die we niet verbruiken, 
hoeven we niet op te wekken of uit Rusland te halen.

Circulaire economie
Niet alleen overgaan op duurzame energie is belangrijk, 
maar ook de manier waarop we produceren en omgaan 
met onze grondstoffen kan duurzamer. Dat betekent 
productie zonder vervuiling, met hergebruik van 
grondstoffen en zonder afval: de circulaire economie. 
Daarmee kunnen we er zeker van zijn dat we de planeet 
goed achterlaten voor de generaties na ons.

“No farmers no food”

Met 4 nieuwe woningbouwplannen op 
agrarische grond, een zorgpark op vruchtbare 
agrarische grond en de plannen voor een 
prestigieus landschapspark rond de Oude 
IJssel, zal er de komende jaren flink worden 
ingeleverd op onze voedselproductie. 

Dit baart mij grote zorgen, omdat onze gemeente nu 
al niet meer zelfvoorzienend is. In tegenstelling tot wat 
veel mensen zouden verwachten, hebben we in onze 
gemeente te weinig agrarische grond beschikbaar.

Importafhankelijk
Waar in de jaren 40-45 de mensen ‘uit de stad’ massaal 
naar het platteland kwamen om voedsel te halen, zal dit 
bij een eventuele vergelijkbare situatie in de toekomst 
niet meer gaan, simpelweg omdat we niet eens genoeg 
voedsel voor onszelf hebben.
Om zelfvoorzienend te zijn, hebben we voor het aantal 
inwoners dat onze gemeente telt zo’n 24.000 hectare 
grond nodig, terwijl Oude IJsselstreek maar een 
oppervlakte heeft van een kleine 14.000 hectare. 

We zullen onze agrariërs en hun kostbare vruchtbare 
grond moeten koesteren, zodat we niet nog 
afhankelijker worden van import en in tijden van nood 
onze eigen broek kunnen ophouden.

Meike Lubbers 
– Raadslid Dorp 
en Platteland 
Beweging
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Ondernemersfonds ter verbetering 
bedrijventerreinen

Stichting Parkmanagement De Rieze in Ulft en Stichting Parkmanagement Varsseveld hebben per 
1 januari 2022 een ondernemersfonds. De gemeente heft reclamebelasting en de opbrengsten van 
de reclamebelasting komen ten goede aan het ondernemersfonds van beide stichtingen. Afgelopen 
donderdag 19 mei tekenden beide voorzitters een convenant voor dit ondernemersfonds. 

Parkmanagement is een samenwerking tussen 
ondernemers. Samen met de gemeente hebben zij 
het doel de (beeld)kwaliteit van een bedrijventerrein te 
verbeteren of te behouden en daarnaast samenwerking 
tussen de ondernemers op het terrein te stimuleren. De 
gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het schoon, 
heel en veilig houden van de openbare ruimte op de 
bedrijventerreinen Hofskamp en De Rieze. Vanuit het 
ondernemersfonds  worden activiteiten en voorzie-
ningen betaald, die aanvullend op de werkzaamheden 
van de gemeente worden uitgevoerd.

De ondernemers bepalen samen waar het Parkma-
nagement straks mee aan de slag gaat. Onderwerpen 
waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld gladheidsbe-
strijding, collectieve veiligheid, pandnummering of het 
tegengaan van zwerfafval. 

Wethouder Ben Hiddinga: “Het is een mooie ontwik-
keling voor deze bedrijventerreinen. De ondernemers 
weten zelf goed wat nodig is en op deze manier krijgen 
ze eigen regie op het verbeteren van het terrein.”

Vlnr. voorzitter van Parkmanagement De Rieze, Arthur Jansen, wethouder Ben Hiddinga en voorzitter van Parkmanagement Varsseveld, 
Jan-Willem Boezel. 

Techniekdag 
Achterhoek op 
zaterdag 11 juni 
Op zaterdag 11 juni vindt de Achterhoekse Techniekdag 
plaats bij Kramp in Varsseveld. Op de Techniekdag 
kunnen jongeren van 8 tot 14 jaar zien en ervaren hoe 
leuk techniek is. Scholen en bedrijven presenteren 
doe-activiteiten zodat de bezoekers spelenderwijs 
kennis kunnen maken met techniek. 

De Techniekdag wordt georganiseerd door VNO-NCW 
Midden, 8RHK ambassadeurs en Kramp samen met 
regionale partners en het bedrijfsleven. Gemeente Oude 
IJsselstreek steunt de jaarlijkse Techniekdagen en 
hoopt dat zo veel mogelijk kinderen geënthousiasmeerd 
worden door onze regionale technische bedrijven en 
organisaties! 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Den Dam ong., verdagen proceduretermijn met 6 

weken, verzonden 17-05-2022, procedure 3A
- Molenweg 18, handelen in strijd met regels R.O.: 

realiseren kleinschalig kampeerterrein, aanvraag 
ontvangen 16-05-2022, procedure 1

ETTEN
- Oude IJsselweg 13, omgevingsvergunning: aanleg 

tijdelijke uitweg aan de N317, vergunning verzonden 
17-05-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Lankhorsterweg t.o. nr. 8, kappen drie elzen, geen 

herplant i.v.m. geringe ruimte, vergunning verzonden 
18-05-2022, procedure 3A

MEGCHELEN
- Nieuweweg 18, kappen één linde, aanvraag 

ontvangen 14-04-2022, procedure 1

TERBORG
- Hoofdstraat 64, realiseren opbouw lifthuis, 

vergunning verzonden 17-05-2022, procedure 3A
- van Homoetstraat 9, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 13-05-2022, procedure 1
- Langs Akkermansbeek, t.h.v. Prins Mauritshof 

18, kappen vijf schietwilgen, aanvraag ontvangen 
14-04-2022, procedure 1

ULFT
- Ettenseweg 34, handelen in strijd met regels R. O.: 

verlenging tijdelijke kamergewijze verhuur t.b.v. 
vestiging migranten, besluit verzonden 20-05-2022, 
procedure 3A

- J F Kennedyplein 15, aanbrengen gevelreclame, 
vergunning verzonden 17-05-2022, procedure 3A

- J F Kennedyplein 15, plaatsen deur zijgevel, 
vergunning verzonden 17-05-2022, procedure 3A

- Kerkstraat 82, gevelreclame winkel, vergunning 
verzonden 19-05-2022, procedure 3A

- Singel 23, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 
16-05-2022, procedure 1

- Veldstraat 114, handelen in strijd met regels R.O.: 
verbouw woning, vergunning verzonden 18-05-2022, 
procedure 3A

- Voorstsestraat 50 28, handelen in strijd met 
regels R.O.: bewonen recreatiewoning voor 1 jaar, 
vergunning verzonden 18-05-2022, procedure 3A

VARSSELDER
-  Pastoor Reulinkstraat 26, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 16-05-2022, procedure 1

VARSSEVELD
-  Eksterhof 39, verbouwen en uitbreiden woning, 

aanvraag ontvangen 17-05-2022, procedure 1

Op de hoogte blijven van vergun-
ningen in uw buurt?

Meld u aan voor de e-mailservice!
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een 
verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt bomen 
gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden? U kunt 
de bekendmakingen in uw buurt zelf via www.offi-
cielebekendmakingen.nl opzoeken, maar u kunt ook 
wekelijks een e-mail ontvangen met de bekendma-
kingen die voor u van belang zijn. 
U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U krijgt dan 
elke week automatisch een overzicht van de voor u 
belangrijke publicaties en kunt direct doorklikken naar 
de bekendmaking. U kunt zich altijd weer afmelden 
voor deze e-mailservice. 

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


6  |  Gemeentenieuws

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 31-05-2022 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 
26-05-2022 vinden op www.oude-ijsselstreek.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.


