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Wethouder Janine Kock en Gerry 
Berendsen, directeur Stichting 

Aktief, zijn blij met de overname van 
de textielcontainers. 

Stichting Aktief neemt 
inzameling textiel over 
van Curitas
Per 1 april heeft Stichting Aktief het 
inzamelen van textiel via de textielcontai-
ners overgenomen van Curitas. Wethouder 
Janine Kock: “Dit is een mooie aanvulling 
op alle werkzaamheden die Stichting Aktief 
al voor onze gemeente uitvoert. Wij zijn 
hier heel blij mee!” De textielcontainers 
staan in de openbare ruimte en zijn goed 
te herkennen aan de blauwe stickers van 
Kringloop Aktief. De locaties van de textiel-
containers kunt u vinden in de afvalwijzer 
www.mijnafvalwijzer.nl.

Wat mag er in de kledingcontainers?
Kleding, doeken, schoenen, rubberen 
laarzen, riemen, lappen, dekens en 
lompen, gordijnen, kleden, poetsdoeken 
(vodden) kunt u in de verzamelcontainers 
deponeren. Matrassen en dekbedden 
kunt u aanbieden bij Stichting Aktief in 
Doetinchem. Ook kapotte kleding en/
of lakens mogen in de textielcontainers. 
Textiel wordt gescheiden op wat bruikbaar 

en niet bruikbaar is. Goede kleding komt in 
de winkels van Aktief te hangen om ze zo 
weer een nieuw leven te geven. Het overige 
textiel wordt vervezeld en daarna verwerkt 
tot nieuwe producten, zoals kofferriemen. 
Zo geven we afval weer een nieuw leven 
als grondstof, mooi toch?

Ophalen van goederen
U kunt uw herbruikbare en niet herbruik-
bare huisraad telefonisch aanbieden aan 
Kringloop Aktief, (0900) 8313. Zij maken een 
afspraak wanneer de spullen bij u aan huis 
wordt opgehaald. U kunt het afhalen ook 
zelf inplannen via www.aktiefonline.nl 

Zelf brengen
U kunt de spullen ook zelf brengen naar 
Gildestraat 43 in Doetinchem op maandag 
t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 – 17.00 uur.  Voor het 
brengen van spullen kunt u niet terecht in 
Gendringen.

Buurtbusvereniging de Huntenbus 
zoekt vrijwillige chauffeurs (m/v)
Heb je een geldig rijbewijs B 
en wil je wel vier uur per week 
op de buurtbus rijden? (niet 
op zaterdagen en zon- en 
feestdagen) 
Word dan lid van de gezellige 
buurtbusvereniging de 
Huntenbus en meld je aan! 
Dit kan via contactpersoon 
H. te Ronde, tel. (06) 3003 1033.

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.

Bestrijding 
Eikenprocessie-
rups van start

Volgende week start 
hoogstwaarschijnlijk de preventieve 
bestrijding van de eikenprocessierups. 
De exacte startdatum is afhankelijk 
van het moment waarop de eiken ver 
genoeg in blad zijn. Om de plaag te 
beheersen, is preventieve bestrijding 
noodzakelijk.

Een selectie van de straten binnen 
en buiten de bebouwde kom worden 
preventief behandeld met het biologische 
bestrijdingsmiddel Xentari. Dit is een 
biologisch bacteriepreparaat dat bestaat uit 
een algemeen voorkomende grondbacterie 
(Bacillus thuringiensis / Bt) die parasiteert 
op allerlei verschillende rupsensoorten. 
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.

Meer informatie over de locaties die 
behandeld worden en wijze van aanpak kunt 
u vinden op www.oude-ijsselstreek.nl. Via 
het zoekwoord ‘eikenprocessierups’ vindt u 
ook een kaart met daarop aangegeven de 
exacte locaties die preventief behandeld 
worden.

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


2  |  Gemeentenieuws

Het regent lintjes in Oude IJsselstreek!

Vorige week dinsdag vond traditiegetrouw de jaarlijkse lintjesregen 
plaats. Burgemeester Otwin van Dijk reikte maar liefst tien Koninklijke 
onderscheidingen uit. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau en werden gekwalificeerd als ‘iemand die zich 
geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen 
heeft gestimuleerd’. Alle betrokken van harte gefeliciteerd! 

Martin Hendrixen uit Gendringen
(71 jaar)
Martin Hendrixen is al meer dan 
vijftig jaar actief als vrijwilliger bij VV 
Gendringen. Vooral voor de jeugdafdeling 
is de rij van verdiensten van hem bijna 
eindeloos te noemen. Zo zat hij in het 
jeugdbestuur en was hij lid van de jeugd-
commissie. Daarnaast was hij trainer, 
pupillencoach en grensrechter bij het 
eerste elftal. Naast accommodatiebe-
heer verzorgt hij de ledenadministratie, 
de indeling van de teams, het regelen van 
de begeleiding, de formaliteiten met de 
KNVB en het regelen van de wedstrijden 
en de ontvangst van de gasten. Ook trai-
ningsdagen, jeugdtoernooien, de Sinter-
klaasviering en het zaalvoetbal mogen 
rekenen op een helpende hand van hem. 
Daarnaast verzorgt hij ook het clubblad 
‘De Voetzoeker’. 

Agnes Migchelbrink uit Megchelen
(82 jaar)
Agnes Migchelbrink zet zich al vele 
decennia in voor de medemens en de 
(geloofs-)gemeenschap in Megchelen. 
Zo was ze ruim twintig jaar fulltime 
koster bij de Geloofsgemeenschap St. 
Martinus Megchelen in de Parochie 
Maria Laetitia. Haar werkzaamheden 
bestaan uit het voorbereiden van alle 
vieringen, het dagelijks openen en 
sluiten van het kerkgebouw en het 
Mariakapelletje, het verzorgen van de 
bloemen in de kerk en de schoonmaak 
van het gebouw.
Daarnaast heeft ze van 1980 tot 
2019 de jaarlijkse bedevaart vanuit 
Megchelen naar Banneux mee 
georganiseerd. Ze is ook collectant 
voor het Rode Kruis, de Nierstichting 
en de Hartstichting.

Harrie Janssen uit Etten (75 jaar)
Van 1983-2001 was Harrie Janssen als 
secretaris en voorzitter betrokken bij VV 
Etten. Hij was medeverantwoordelijk 
voor de realisatie van de tribune 
in 1988. Harrie wordt omschreven 
als een bindende factor binnen de 
geloofsgemeenschap in Etten. Hij 
heeft onder andere een grote bijdrage 
geleverd aan de fusies van de parochies 
in 2010 en 2017. In 2004 was er 
sprake van behoorlijk achterstallig 
onderhoud van de Martinuskerk. Onder 
voorzitterschap van Harrie is planmatig 
gewerkt om het onderhoud van dit 
Rijksmonument ter hand te nemen. Hij 
was ook voorzitter van de Locatieraad 
H. Martinus, één van de zeventien 
lokale geloofsgemeenschappen van de 
Parochie Maria Laetitia.

Ida Wisman-van Eerden uit Sinderen 
(62 jaar)
Ida Wisman werd in 1974 lid van 
Fanfareorkest Psalm 150. In de jaren 
'80 en '90 van de vorige eeuw was ze 
secretaris van de vereniging en in 2005 
werd ze benoemd tot voorzitter. Naast 
allerlei bestuurlijke activiteiten, zoals het 
organiseren en leiden van de bestuurs- 
en de ledenvergaderingen, was zij het 

boegbeeld van de vereniging naar buiten 
toe. Daarnaast heeft zij zich jarenlang 
ingezet bij bijzondere activiteiten van 
het orkest zoals concerten, serenades, 
optochten, medewerking aan 
kerkdiensten en dodenherdenkingen. 
Sinds 1994 verzorgt Ida het kosterwerk 
in de Antoniuskapel in Sinderen voor 
de Protestantse Gemeente Varsseveld. 
Dit doet ze overigens samen met haar 
echtgenoot Han. Dit houdt in dat ze 
beschikbaar is voor alle kerkdiensten ten 
behoeve van de Protestantse gemeente 
Varsseveld, waaronder huwelijken, en 
tevens voor culturele evenementen. Ook 
is ze een aantal jaren actief geweest als 
jeugddiaken.

Johan Oostendorp uit Ulft (78 jaar)
Johan Oostendorp heeft hij zich 
jarenlang ingezet als bestuurslid van 
buurtvereniging De Diergaarde. Op 
openbare basisschool De Woelwaters 
kunnen de kinderen en leerkrachten 
nog steeds regelmatig genieten van 
zijn muzikale bijdrage aan diverse 
activiteiten. Op basisschool De 
Drie Linden in Silvolde is hij ook 
actief geweest als vrijwilliger van de 
Tussenschoolse Opvang. Maar ook 
bij andere organisaties luistert hij met 
zijn accordeonspel graag de feestjes 
op. Zoals bij de seniorenmiddag van 
Carnavalsvereniging 'De Foekepot', 
bij Estinea, Azora Debbeshoek en bij 
Stichting CareTravel. Ook is hij al ruim 
twaalf jaar als vrijwilliger betrokken 
bij het technieklokaal voor het primair 
onderwijs, Technobasis, van het 
Almende College in Silvolde. Voor de 
Geloofsgemeenschap H.H. Antonius 
- Petrus & Paulus in Ulft is hij drie 
termijnen van drie jaar, de maximale 
periode, bestuurslid geweest. Johan 
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was vooral verantwoordelijk voor de 
technische ondersteuning, geluid, 
verlichting en verwarming van de 
kerk. Samen met andere vrijwilligers 
verzorgt Johan al vijftien jaar de RK 
Begraafplaats Petrus & Paulus.

Laurens (Rens) Visser uit Varsseveld 
(80 jaar)
Rens Visser is al zeventien jaar 
vrijwilliger bij Buurtbusvereniging Halle-
Sinderen. Ook bij de ledenbijeenkomsten 
die vier keer per jaar plaatsvinden 
levert Rens een actieve bijdrage. Hij is 
altijd bereid en beschikbaar voor het 
inwerken van nieuwe collega's. Van eind 
2012-2021 deed hij vrijwilligerswerk 
bij Buurtbusvereniging Huntenbus, 
één van de buurtbuslijnen van Arriva 
in de Achterhoek. Van 2007 tot 2016 
was hij bestuurslid bij Christelijke 
Gemende Zangvereniging Gloria In 
Excelsis Deo in Heelweg en lid van de 
jubileumcommissie die de viering van 
het 100-jarig bestaan van de vereniging 
organiseerde.

Anna Venes uit Megchelen (80 jaar)
Anna Venes is bij het Gelders bestuur 
van de Katholieke Plattelandsvrouwen 
Organisatie (nu ZijAktief) van 1972 tot 

1990 als secretaris en later als voorzitter 
in totaal ruim achttien jaar betrokken 
geweest bij het organiseren van 
ledendagen, cursussen en de jaarlijkse 
Mariahulde. Ook onderhield ze de 
contacten met de landelijke vereniging 
en de zusterorganisaties Vrouwen 
van Nu en Passage. Ruim dertig jaar 
is Anna voorzitter van de Agrarische 
Commissie Kring Oude IJssel. Ook 
voor de Locatieraad van de Mattheüs 
kerk en binnen de Parochie Marie 
Laetitia neemt zij vaak het voortouw. In 
Azewijn startte ze, samen met anderen, 
met een koffieochtend en lunch waar 
dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. 
Tijdens de coronapandemie werden 
hiervoor allerlei creatieve alternatieven 
bedacht. Ruim achttien jaar maakt Anna 
deel uit van de lokale bezoekersgroep 
die omziet naar zieken en ouderen 
in de gemeenschap. En al meer dan 
veertig jaar verzorgt en leidt zij de 
avondwake voorafgaand aan de uitvaart 
van dorpsgenoten. Zij onderhoudt het 
contact met de familie en biedt steun 
waar dat nodig is. 

Peter Ketelaar uit Etten (60 jaar)
Al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw 
is Peter Ketelaar betrokken bij vele 
verenigingen in Etten. Als coördinator 
decorbouw bij Toneelvereniging 
Etten; als bestuurslid, voorzitter 
en commissielid bij Harmonie 
'Onderling Genoegen'; als coördinator 
regelingscommissie Ettens Mannenkoor 
en als voorzitter InterParochieel Koor 
Etten. Binnen de H. Martinuskerk 
Etten/Parochie Maria Laetitia is hij 
verantwoordelijk voor onderhouds- en 
bouwzaken van het kerkgebouw, de 

Mariakapel en de pastorie. Daarnaast is 
hij beheerder en contactpersoon van de 
RK Begraafplaats en initiatiefnemer van 
het gemeentelijk overleg met overige 
begraafplaatsbeheerders. 

René Salden uit Terborg (47 jaar)
René Salden verzorgde bij Terborgs 
Belang als lid van het dagelijks bestuur 
en penningmeester de financiële- 
en ledenadministratie en hij was 
beheerder van de website van de 
vereniging. Hij was onder andere 
contactpersoon voor de gemeente 
en de woningbouwcorporatie. Ook 
was hij persoonlijk betrokken bij de 
realisatie van twee stadsplannen en bij 
allerlei activiteiten georganiseerd door 
Terborgs Belang voor de Terborgse 
gemeenschap. Voor de viering van 
Terborg 600 jaar stad was René ruim 
vijf jaar actief als medeorganisator 
en uitvoerder van alle activiteiten en 

festiviteiten. Ook voor deze organisatie 
ontwierp en beheerde hij de website. In 
2012 nam een grote groep enthousiaste 
Terborgenaren het initiatief om een 
moderne versie van het openluchtspel 
het Gluujende Peerd te organiseren in 
Terborg. Na het succes van dit project 
besloot de organisatie vaker en meer 
activiteiten te organiseren voor Terborg 
waarbij René als medeorganisator 
en technische man betrokken is. Bij 
Scouting Gaanderen en Scouting 
President Steyn Diepenveen stak hij de 
handen uit de mouwen als er klussen 
moesten worden gedaan en was hij 
wekelijks present als groepsleiding.

Guido Hakvoort uit Megchelen (52 jaar)
Guido Hakvoort heeft zich twaalf 
jaar lang ingezet als raadslid van het 
CDA in de raad van gemeente Oude 
IJsselstreek.

Onthulling monument: ‘Opdat wij niet vergeten’

Gendringen krijgt een herdenkingsmonument. Op 6 mei om 13:00 uur 
wordt in Gedenk- en Wandelpark ’t Olde Kerkhof’ het monument onthuld 
ter nagedachtenis aan meer dan 500 slachtoffers uit de vroegere 
gemeenten Gendringen en Wisch die zijn omgekomen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Inspiratiebron voor het monument zijn de 
verhalen van amateurhistoricus Maarten 
Koudijs. Maarten raakte gefascineerd 
door de achtergrondverhalen van 
een vliegtuigcrash in Ulft, toen hij 
zoekend met een metaaldetector 
overblijfselen vond. Dat heeft geleid tot 
meer onderzoeken naar alle crashes 
in het gebied van Oude IJsselstreek en 
uiteindelijk zijn de verhalen gebundeld in 
een boek.
Naar aanleiding van het boek werd 
binnen Stichting ‘De Moezeköttel’ een 
werkgroep geformeerd met het doel een 
monument te ontwerpen en te (laten) 
bouwen dat recht doet aan de vele 
slachtoffers (burgers en militairen) van 
het oorlogsgeweld.

Ceremonie en bereikbaarheid
De ceremonie in het park is voor 
iedereen toegankelijk. Wel moet u er 
rekening mee houden dat u er niet 
kunt parkeren met uw auto vanwege 
plaatsgebrek. Beide wegen zijn tussen 

11.00 en 15.00 afgesloten voor alle 
verkeer. Fietsers kunnen de fiets stallen 
op de Walseweg naast ’t Olde Kerkhof.

Voor bezoekers van buiten Gendringen is 
er parkeergelegenheid bij de Toeristische 
opvangplaats (TOP) aan “De Doorsteek’ 
achter het industriepark DRU in Ulft. 
Hier staan parkeerwachters die u de 
weg wijzen naar gereedstaande bussen. 
Deze brengen u naar het Gedenk- 
en Wandelpark waar de ceremonie 
plaatsvindt. Na afloop van de ceremonie 
wordt u weer teruggebracht naar uw 
parkeerplaats. De eerste bus vertrekt 
rond 12.00 uur en zal daarna pendelen. 
De laatste bus naar het Gedenk- en 
Wandelpark vertrekt om 12.30 uur.

Meer informatie
Het programma voor de opening vindt u 
op onze website www.oude-ijsselstreek.
nl (onder nieuws)
Meer informatie over het monument 
vindt u op de website: www.ownv.nl

http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.ownv.nl
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Huldiging en afscheid 
brandweervrijwilligers 

Zaterdag 23 april vond de 
jaarlijkse huldigingsavond voor de 
brandweerposten Silvolde en Varsseveld 
plaats. Tijdens deze avond zijn nieuwe 
leden verwelkomd, jubilarissen gehuldigd 
en is er afscheid genomen van enkele 
vrijwilligers. De officiële handelingen 
zijn verricht door burgemeester Otwin 
van Dijk in samenwerking met de 
districtscommandant Achterhoek Zuid, 
Darko Sanders.

Burgemeester Van Dijk: “Deze 
brandweeravond is elk jaar 
weer een mooi moment om alle 
brandweermannen en -vrouwen te 
bedanken voor hun enorme inzet bij 
het bestrijden van branden en hulp bij 
rampen en ongevallen. Dag en nacht 
staan ze klaar voor de veiligheid van alle 
inwoners van Oude IJsselstreek en de 
regio. Sommigen doen dat al 40 jaar! Dat 
verdient respect.”

Nieuwe vrijwillige leden
Er zijn in de afgelopen twee jaar vier 
nieuwe vrijwillige leden verwelkomd, 
die allemaal al zijn begonnen aan hun 

opleiding: Gabri Dekkers bij post Silvolde 
en Rob Veraart, Stephan Teerink en 
Vincent Ormel bij post Varsseveld.

Jubilarissen die zijn gehuldigd
• Voor 12,5 jaar brandweerdienst: Peter 

Daams en Michel Boerkamp (hij neemt 
tevens afscheid) van post Silvolde en 
Sidney Heezen van post Varsseveld. 

- Voor 20 Jaar brandweerdienst: Willie 
Kleinreessink van post Silvolde en 
Jeroen Vrieze van post Varsseveld.

- Voor 25 jaar brandweerdienst: Erik 
Buiting en Werner Geven van post 
Silvolde en André Diepenbroek en 
Marco Witteveen van post Varsseveld.

- Voor 40 jaar brandweerdienst: Adri 
Vermey (hij neemt tevens na 40 jaar 
en 7 maanden afscheid) van post 
Silvolde.

Vrijwillige brandweermensen die 
afscheid hebben genomen
Guus Böhmer (23 jaar en 3 maanden) 
en Bennie Koenders (35 jaar en 11 
maanden) van post Silvolde en Henk 
Roelofsen (16 jaar) van post Varsseveld.

Op de foto v.l.n.r.: Sidney Heezen, André Diepenbroek, (postcommandant Varsseveld) Koen Wisselink, 
(Districtscommandant) Darko Sanders, Marco Witteveen, Henk Roelofsen, Jeroen Vrieze, Werner Geven, 
Peter Daams, Adri Vermey, Erik Buiting, Guus Böhmer, (postcommandant Silvolde) Mathijs van der Veen, 
Willie Kleinreesink, Bennie Koenders. Vooraan burgemeester Otwin van Dijk. (Foto: Peter Hildering)

Haal je informatie en prik lokaal in Sportcentrum IJsselweide
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei komt de GGD Noord- en Oost Gelderland 
weer naar onze gemeente. Wie wil kan zich die dagen tussen 11:00 en 
19:30 uur lokaal laten informeren over en/of prikken tegen corona. Of het 
nou om de 1e , 2e of 3e vaccinatie gaat, of de 1e of 2e booster. U kunt er 
terecht zonder eerst een afspraak te maken.  

Niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen van 5 t/m 17 jaar kunnen voor 
hun 1e of 2e prik zonder afspraak op 
deze locatie terecht. Voor kinderen en 
voor mensen met prik-angst is speciale 
aandacht. Het halen van een booster 
op deze pop-up locatie kan vanaf 12 
jaar. Volgens de Gezondheidsraad is 
er geen medische noodzaak om alle 

kinderen van 12 tot 18 jaar een booster 
te geven. Op verzoek kan dat wel. 
Daarvoor wordt op de locatie gevraagd 
of zij begrijpen wat de vaccinatie 
inhoudt en dat zij iets anders kiezen 
dan wordt aangeraden. Als u voor de 
3e prik komt, vergeet dan niet de brief 
van uw medisch specialist mee te 
nemen.

Let op dat er tussen de 1e en 2e 
vaccinatie 21 of 28 (Moderna) dagen 
zitten. U kunt deze prikken minimaal 
8 weken na een coronabesmetting 
krijgen. De boosterprik kan alleen 
worden toegediend als uw laatste prik 
3 maanden of langer geleden is of als u 
langer dan 3 maanden geleden besmet 
bent geweest met corona. Neem uw 
mondkapje en identiteitsbewijs mee 
en loop zonder afspraak binnen bij 
Sportcentrum IJsselweide, Industrieweg 
2 in Ulft.

Meer informatie: www.ggdnog.nl/corona

Sportcentrum De IJsselweide, Ulft;
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei
11.00 tot 19.30 uur

Groot wensenhart op begraafplaats 
Varsseveld tijdens Moederdag
Zondag 8 mei, Moederdag, staat er van 10.30 tot circa 15.00 uur een 
groot, rood hart op Begraaf- en Gedenkpark Rentinkkamp in Varsseveld. 
Iedereen die dit wil kan een klein hartje of vlindertje met daarop een naam, 
gedachte, wens of een tekening aan dit grote hart hangen. Het duo Denise 
en Evert zorgt deze dag voor de muzikale omlijsting. 

Wim Lammers, beheerder van de 
gemeentelijke begraafplaatsen, is de 
initiatiefnemer van dit wensenhart. “Ik 
laat me graag inspireren door wat ik 
bij collega’s uit de begrafenisbranche 
zie”, zegt hij. “Vervolgens geef ik er 
een eigen draai aan, net als bij het idee 
voor dit hart. Je kunt het wel een beetje 
vergelijken met het televisieprogramma 
Joris’ Kerstboom. Ook nu kun je iemand 
die je dierbaar is symbolisch een ‘warm 
hart’ toedragen. 

Een hart vol liefde
Hoewel dit op Moederdag plaatsvindt, 
is het echt niet zo dat er alleen hartjes 
voor overleden moeders aan gehangen 
mogen worden. Je mag ook een andere 

overleden dierbare gedenken of een 
blauw-geel hart voor alle slachtoffers 
van de oorlog in Oekraïne ophangen. 
Iedereen is hier vrij in. Er zijn stiften 
aanwezig zodat iedereen, ook kinderen, 
een eigen hartje en vlindertje kunnen 
inkleuren of beschrijven. Om het daarna 
aan een haakje op het grote hart te 
hangen. Een hart vol liefde.” 

Parkeren
Tijdens Moederdag staat vanaf 10.30 
uur de koffie, thee en frisdrank klaar op 
Begraaf- en Gedenkpark Rentinkkamp. 
U kunt parkeren op de parkeerplaats van 
Ten Brinke aan de Burgemeester van de 
Zandestraat 21. Iedereen is van harte 
welkom! 

Begraafplaatsbeheerder Wim Lammers is de initiatiefnemer van het grote wensenhart: “Ik hoop dat het 
hart aanstaande zondag helemaal vol komt te hangen met allemaal kleine wenshartjes.”

http://www.ggdnog.nl/corona
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Succesvolle bijeenkomst 
'Ondernemers aan Zet' Ulft
‘Ondernemers aan Zet’ is een project dat 
zich richt op de toekomst en verbetering 
van centra waarin gemeente en 
ondernemers samenwerken. Dit project 
was eerder al een succes in Terborg 
en is onlangs opgestart in Ulft. Op 20 
april kwamen Ulftse ondernemers en 
de gemeente voor de derde keer bijeen 
in de DRU voor de toekomst van het 
centrum van Ulft. 

Tijdens deze avond presenteerden 
ondernemers ideeën en plannen voor 
de toekomst van het centrum met 

de thema’s aanloopstraten, centrum, 
toerisme en recreatie en identiteit 
van Ulft. De presentaties waren 
veelbelovend, zo zijn er ideeën op het 
gebied van verlichting, vergroening, 
aankleding, marketing en verbindingen 
in het centrum en naar buiten. De 
ondernemers werken hun plannen 
verder uit. Sommige ideeën kunnen zelfs 
al door de ondernemers tot uitvoering 
gebracht worden. Wij zijn als gemeente 
trots op de inzet en betrokkenheid van 
onze ondernemers! 

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning 
Emmerikseweg 1, Netterden
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oude IJsselstreek maken 
bekend, dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen voor 
de realisatie van 4 grondgebonden 
woningen, een horecapand met daar 
bovenop 4 appartementen en een Bed 
and Breakfast aan de Emmerikseweg 1 
in Netterden. De omgevingsvergunning 
heeft het volgende identificatie nummer: 
NL.IMRO.1509.OV000201-ON01. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 
W-2020-1132.

Inzage 
De stukken liggen van 5 mei 2022 tot 
16 juni 2022 voor iedereen ter inzage. 
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 
0315-292292 of een e-mail sturen naar 

balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in 
elektronische vorm te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
te verkrijgen via de website van de 
gemeente (www.oude-ijsselstreek.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.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn 
van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling een 
zienswijze over de ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 42, 7080 AA 
Gendringen. Voor het mondeling 
indienen van een zienswijze kunt u een 
afspraak maken via de Publieksbalie. 

Wooncoaches gezocht! 

Wilt u graag andere inwoners adviseren over lang, duurzaam en veilig 
thuis wonen? Dan is deze vrijwilligersvacature echt iets voor u!

Oud worden in uw eigen huis en 
vertrouwde omgeving is een wens 
van velen. Om inwoners te stimuleren 
hun woning toekomstklaar te maken, 
start in Oude IJsselstreek het project 
Heerlijk Thuis in Huis. In dit project gaan 
wooncoaches met inwoners in gesprek 
over hun woning. 

Wat doet een wooncoach?
De wooncoach geeft inwoners 
advies over lang, duurzaam en veilig 
inrichten van hun huis. Onderwerpen 
kunnen zijn: plezierig ouder worden, 
mogelijkheden om langer zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen, 
energiebesparing en (het gevoel van) 
veiligheid in huis. De wooncoach kan, 
indien gewenst, ondersteunen bij het 
realiseren van concrete verbeteringen 

en oplossingen in en aan de woning. 
Deze vrijwilligerstaak kost circa 4 uur 
per week. Wooncoaches krijgen een 
training om kennis op te doen over het 
onderwerp. 

Iets voor u?
Wilt u vrijwillige wooncoach worden? 
Meer informatie vindt u op  
www.oudeijsselstreekdoet.nl.  
Daar leest u ook wat er verwacht wordt 
van een wooncoach. U kunt zich tot 20 
mei aanmelden bij  
k.schepers@oude-ijsselstreek.nl.  
Vertel in uw e-mail wie u bent, waarom 
u graag wooncoach wilt zijn en wat uw 
achtergrond is. Afhankelijk van de binnen 
gekomen reacties nodigen wij u uit voor 
een kennismakingsgesprek in de week 
van 23 mei 2022.

Een wooncoach geeft inwoners advies over lang, duurzaam en veilig inrichten van hun huis. Wilt u ook 
vrijwillige wooncoach worden? Kijk dan op www.oudeijsselstreekdoet.nl. 

Reconstructie Staringstraat 
Terborg
De Staringstraat in Terborg wordt 
in opdracht van de gemeente Oude 
IJsselstreek gereconstrueerd. Aanleiding 
van de werkzaamheden is de slechte 
staat van de bestaande riolering 
en verhardingen. De riolering wordt 
vervangen en er zal een infiltratieriool 
worden aangelegd. De bestaande 
asfaltverharding wordt vervangen door 
een nieuwe elementenverharding. De 
reconstructiewerkzaamheden worden 
uitgevoerd door Gebra Infra uit Arnhem. 

Startdatum/Planning
De werkzaamheden starten op maandag 
9 mei 2022 en worden in 2 fasen 
uitgevoerd:  

Fase 1: Plateau Vulcaanstraat – Kruising 
Meidoornstraat 9 mei t/m 10 juni 2022
Fase 2: Kruising Meidoornstraat – 
Aansluiting IJsselweg 30 mei t/m 1 juli 
2022

Mocht u vragen hebben over de uit 
te voeren werkzaamheden, dan kunt 
u contact opnemen met Dennis 
Schilderinck (directievoerder) en Frank 
ten Brinke (toezichthouder), beiden 
te bereiken via telefoonnummer 
(0315) 292 292 of via het e-mailadres 
d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl. 

Meer info: www.oude-ijsselstreek.nl/
reconstructie-staringstraat-terborg.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oudeijsselstreekdoet.nl
mailto:k.schepers%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oudeijsselstreekdoet.nl
mailto:d.schilderinck%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl/reconstructie-staringstraat-terborg
http://www.oude-ijsselstreek.nl/reconstructie-staringstraat-terborg
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Bohnenweide 6, plaatsen veranda, aanvraag ontvangen 

13-04-2022, procedure 1

GENDRINGEN
- Dijkweg 1, jubileumweekend, vergunning verzonden 

25-04-2022, procedure 3A
- Dijkweg 6, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

22-04-2022, procedure 1
- Touwslagersbaan 46-48-54-56, verwijderen asbest 

pijpen, acceptatie verzonden 21-04-2022, procedure 1
- Ringweg 8, rommelmarkt, vergunning verzonden 

26-04-2022, procedure 3A

MEGCHELEN
- Nieuweweg 10, verdagen besluit aanvraag omgevings-

vergunning tijdelijke B&B en plaatsen ecocabin, besluit 
verzonden 25-04-2022, procedure 3A

- Nieuweweg 10, realiseren tijdelijke B&B en ecocabin, 
vergunning verzonden 25-04-2022, procedure 3A

ULFT
- DRU-laan 2, Ulftse Avondvierdaagse 1 t/m 4 juni 2022, 

vergunning verzonden 21-04-2022, procedure 3A

- DRU-Laan 2 (SSP-Hal), NGK smederijdagen op 27 
en 28 mei 2022, vergunning verzonden 25-04-2022, 
procedure 3A

- De Stenemaat 11, uitbreiden bedrijfspand, vergunning 
verzonden 25-04-2022, procedure 3A

- F.B. Deurvorststraat 6A, verbouw horecapand met 
bovenwoning, aanvraag ontvangen 26-04-2022, 
procedure 1

- Fr. Daamenstraat 2A, handelen in strijd met regels RO: 
realiseren bedrijfswoning in bestaande fysiotherapie-
praktijk, vergunning verzonden 22-04-2022, procedure 
3A

- Hogeveld 2, renovatie woning, aanvraag ontvangen 
25-04-2022, procedure 1

- Hutteweg (DRU-park), Hemelvaartfeesten op 26 en 
28 mei 2022, vergunning verzonden 21-04-2022, 
procedure 3A

- Industrieweg 4, bouw berging bij dagbestedingscen-
trum, aanvraag ontvangen 26-04-2022, procedure 1

- Jupiter 6, realiseren tuinkamer, aanvraag ontvangen 
23-04-2022, procedure 1

- Puttershof 14, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 21-04-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Europaweg 12, melding Activiteitenbesluit: uitbreiden  

 bestaand bedrijf (Guldenweg 23) met een nieuw 
bedrijfsgebouw (milieu), acceptatie verzonden 
21-04-2022, procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 
05-05-2022)

- centrum Varsseveld, Kramp Run op 10-09-2022, besluit 
verzonden 26-04-2022, procedure 3A

Rectificatie:
Vorige week heeft er een onjuist adres in de krant 
gestaan voor de herdenkingsdienst in Gendringen op 
06-05-2022. Hieronder vindt u het juiste adres.
- Walseweg 2 (Gedenk- en wandelpark 't Olde Kerkhof) 

herdenkingsdienst op 06-05-2022, ambtshalve 
aanpassing, vergunning verzonden 28-04-2022, 
procedure 3A

Bestemmingsplan ‘Egginkstraat 1 en 
Berkenlaan 1, Silvolde’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 5 mei 
2022 tot en met 15 juni 2022 ter inzage ligt: 
• het bestemmingsplan ‘Egginkstraat 1 en Berkenlaan 

1, Silvolde’ met identificatienummer NL.IMRO.1509.
BP000172-VA01;

• het definitieve besluit hogere geluidswaarde.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied bestaat uit twee delen. Aan de 
Berkenlaan 1 staat een verpauperde woning die 
gesloopt wordt. Aan de Egginkstraat 1 staat een 
kassencomplex dat gesloopt wordt. Op de locatie van 
het huidige kassencomplex worden twee vrijstaande 
woningen gebouwd. Aan de Berkenlaan 1 komt geen 
nieuwe bebouwing.

Hogere geluidwaarde
Om de bouw van de twee woningen mogelijk te maken 
dient tevens een hogere toelaatbare geluidbelasting 
te worden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat de 
voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel overschreden 
wordt. Door het geluid van het wegverkeer is de 
gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 
55 dB (na wettelijke aftrek). Het definitieve besluit 
hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder ligt 
gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage.

Inzage
De stukken liggen van 5 mei 2022 tot en met 15 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 bestemmingsplan 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.

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het besluit 
van de gemeenteraad beroep worden aangetekend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Van 
deze beroepsmogelijkheid kan alleen gebruik worden 
gemaakt 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. 

• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de 
wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp heeft 
aangebracht.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op 16 juni 
2022, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang 
met een ingesteld beroep een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

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.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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