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Burgemeester Otwin van Dijk op 

bezoek bij 104-jarige  
mw. Kuipers-Terpstra 

Felicitaties voor 
104-jarige Maartje 
Kuipers-Terpstra
Afgelopen zondag ging burgemeester Otwin van Dijk op bezoek bij Maartje 
Kuipers-Terpstra in verpleeghuis De Meulenbeek in Ulft om haar te feliciteren 
met haar 104de verjaardag.

Maartje is in 1918 geboren in het Friese 
Berlikum in een gezin met één broer en 
twee zussen. Toen ze een half jaar oud was, 
overleed haar vader aan de Spaanse griep. 
Later begon haar moeder een winkeltje 
waarin Maartje hielp. Ze bezorgde brood 
op de fiets. Na haar schooltijd ging Maartje 
werken als huishoudster bij de dorpsarts. 
Tijdens een dansavond leerde ze Tjerk 
Kuipers kennen. Ze werden verliefd en 
trouwden in 1944. Twee jaar later werd hun 
eerste dochter geboren. Het gezin verhuisde 
naar Rhenen waar Tjerk als buschauffeur 
ging werken. Daar werd hun tweede dochter 
geboren. Vanwege de reuma van Tjerk 
maakte het echtpaar veel buitenlandse 
(kuur)reizen. 
In 1979 verhuisden Maartje en Tjerk 
naar Arnhem om dichterbij hun kinderen 
te wonen. Daar volgde Maartje de 
moedermavo. Dankzij haar hobby ‘bridgen’, 
won ze vele prijzen.
In 2001 overleed haar man Tjerk na 56 jaar 
huwelijk. Een groot verlies. Toch bleef ze 
ondernemend en ging ook in haar eentje 
op pad. Enige tijd later kwam ze ongelukkig 
ten val en brak daarbij haar heup. Dit werd 
haar wat noodlottig. Zelf zegt ze regelmatig: 

“Dat vallen ook!” In 2013 verhuisde ze naar 
een verzorgingshuis in Gendringen. Helaas 
is in de loop der jaren haar zicht achteruit 
gegaan en werd ze heel slechtziend. Een 
hart gelag, want ze las veel en puzzelde 
graag. In 2019 verhuisde ze nogmaals naar 
verpleeghuis De Meulenbeek in Ulft, waar ze 
nu nog steeds woont. 
Maartje heeft naast twee dochters, vier 
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. 
Ze komen allemaal regelmatig op bezoek. 
Haar oudste dochter Janny, die dichtbij 
woont, gaat vrijwel elke dag even bij haar 
moeder langs. “We praten dan over de 
(klein)kinderen en drinken koffie met 
een ‘frou frou’.” Maartje is tijdens de 
coronapandemie vaak getest en was één 
keer positief. Daar is ze gelukkig goed van 
hersteld. Bijzonder is dat Maartje helemaal 
geen medicijnen gebruikt. Dat komt bijna 
niet voor bij mensen van haar leeftijd. 

Tot slot een mooi gezegde dat Maartje vaak 
bezigt: 
“Ach, waren alle mensen wijs,
deze aarde zou zijn een paradijs. 
Oorlogen zouden verdwijnen,
vrede, liefde en geluk verschijnen.”

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 huisvuil-
inzameling 
tweede 
pinksterdag 

Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) 
wordt geen huisvuil ingezameld. Hieronder 
ziet u de vervangende inzameldata. 

• De PBD-inzameling van maandag 6 juni 
wordt verschoven naar zaterdag 4 juni.

• De papierinzameling van maandag 6 juni 
wordt verschoven naar woensdag 8 juni. 

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

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

Gewijzigde openingstijden in verband met Pinksteren
Op maandag 6 juni, 2e pinksterdag, zijn 
het gemeentehuis en de gemeentewerf 
gesloten. 

Op dinsdag 7 juni staan we vanaf 08.30 
uur weer voor u klaar.

http://oude-ijsselstreek.nl
mailto:info%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:oude-ijsselstreek%40bzjong.nl?subject=
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://mijnafvalwijzer.nl
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Opvang Oekraïners in Oude 
IJsselstreek
De oorlog in Oekraïne is nog steeds in volle gang. Miljoenen Oekraïners 
zijn op de vlucht. In Oude IJsselstreek verblijven circa vijftig Oekraïners 
bij gastgezinnen of in particuliere huizen. Het voormalige schoolgebouw 
de Drie Linden in Silvolde is inmiddels ingericht als gemeentelijke 
noodopvanglocatie. Er verblijven op dit moment nog geen vluchtelingen. 

Gemeentelijke opvanglocatie De Drie 
Linden
De afgelopen weken is er hard gewerkt 
om de Drie Linden in Silvolde geschikt 
te maken als noodopvanglocatie. Er 
kunnen maximaal dertig personen 
worden opgevangen. In de bestaande 
vijf klaslokalen zijn wanden geplaatst en 
slaapvertrekken gemaakt. Ook is er een 
gezamenlijke ruimte gecreëerd. Buiten 
zijn sanitaire units geplaatst met douche 
en toilet. Op het moment van schrijven 
van dit artikel weet de gemeente nog 
niet wanneer er vluchtelingen komen en 
hoeveel. De Veiligheidsregio coördineert 
de toewijzing van vluchtelingen. 
Deze toewijzing is afhankelijk van de 
ontwikkelingen in Oekraïne en het aantal 
Oekraïense vluchtelingen dat Nederland 
binnenkomt en onderdak nodig heeft. 
De gemeente hoort waarschijnlijk pas 
kort van tevoren van de Veiligheidsregio 
wanneer er vluchtelingen komen. Via 

onze website en sociale media maken 
we dit dan bekend. 

Online platform initiatieven
Sociaal Werk Oude IJsselstreek heeft 
samen met de lokale Lionsclub een 
digitaal platform opgericht om vraag 
en aanbod van hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen bij elkaar te brengen: www.
oudeijsselstreekdoet.nl/oekraine. Wilt u 
graag Oekraïense vluchtelingen helpen? 
Wilt u spullen aanbieden? Wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u een 
inzamelingsactie houden? Welke hulp 
u ook wilt bieden, u kunt dit melden via 
deze website van Oude IJsselstreek Doet. 

Meer informatie
Op de website van de gemeente vindt 
u altijd de laatste informatie rondom 
de opvang en ondersteuning van 
Oekraïense vluchtelingen in onze 
gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl

De gemeenschappelijke ruimte in voormalig schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde.

Plannen worden beter als 
gemeente en inwoners 
samenwerken 
‘Beleid en plannen worden beter als de gemeente deze samen met 
inwoners maakt.’ Dat is de gemeenschappelijke mening van zowel 
inwoners, medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad. Die 
samenwerking noemen we ook wel participeren, oftewel het ‘bijdragen 
en deelnemen’ van inwoners bij plannen van de gemeente. Maar dat kan 
natuurlijk ook andersom! Als een inwoner of ondernemer een idee of plan 
heeft, dan participeert de gemeente door mee te denken over bijvoorbeeld 
de randvoorwaarden. 

In de toekomst willen we als gemeente 
meer samenwerken met inwoners. Ook 
willen we het voor hen makkelijker maken 
om zelf initiatieven op te pakken. Dat 
vraagt wat van onze medewerkers, maar 
ook van inwoners. Hoe we dat voor ons 
zien, hebben we verwoord in het Partici-
patiebeleid. Op onze website  
www.oude-ijsselstreek.nl/participatiebe-
leid vindt u een overzichtelijke samen-
vatting van dit beleid met daarin ook drie 
vragen die u zichzelf kunt stellen als u 
aan de slag gaat met participatie. Elk 
project is immers anders. Soms zijn er 
veel mensen bij betrokken, soms weinig. 
Soms is het een onderwerp dat heel 

erg leeft in de samenleving en soms 
vinden inwoners het minder interessant. 
Daarnaast heeft het ene project natuurlijk 
meer impact dat het andere. Het zal dus 
altijd maatwerk blijven. 

Participatiecoach
Sinds 1 mei heeft de gemeente ook een 
Participatiecoach. Zij helpt medewerkers 
van de gemeente én initiatiefnemers 
die inwoners willen betrekken bij een 
nieuw plan. Denk dan bijvoorbeeld aan 
een bouwproject of herinrichting van 
een plein. Heeft u een vraag? Ga naar 
onze website voor meer informatie en 
contactgegevens. 

Participatiebeleid
Waarom moeilijk doen als het samen kan!
- (Loesje)

Nieuw voegwerk voor keermuren 
en trappartijen Claraplein Silvolde 
De gemetselde keermuren en 
trappartijen aan het Claraplein in Silvolde 
waren toe aan een reinigingsbeurt. 
Hiervoor heeft de gemeente een 
gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld, die 
het metselwerk heeft gereinigd. 
Het reinigen vond onder ‘extra hoge druk’ 
plaats waarbij (logischerwijs) voegen 
op meerdere plaatsen zijn verdwenen. 
Dit waren voegen die ‘verzand’ waren 
en waarbij de samenhang van de 

voegmortel al was verzwakt. De 
gemeente heeft Gervers voegwerk en 
gevelrenovatie bv uit Etten in de arm 
genomen, die het voegwerk weer keurig 
in ere gaat herstellen. Vanwege drukte bij 
Gervers, kunnen zij waarschijnlijk pas in 
week 24 (week van 13 juni) starten met 
de werkzaamheden. De keermuren en 
de trappartijen zullen er binnenkort weer 
keurig bij staan!

http://www.oudeijsselstreekdoet.nl/oekraine
http://www.oudeijsselstreekdoet.nl/oekraine
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/participatiebeleid
http://www.oude-ijsselstreek.nl/participatiebeleid


3  |  Gemeentenieuws

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Terborgseweg 34, verdagen proceduretermijn met 6 

weken, verzonden 19-05-2022, procedure 3A

ETTEN
- Rondweg 1, bouw varkensstal, vergunning verzonden 

23-05-2022, procedure 3A

GENDRINGEN
- Touwslagersbaan 12, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 20-05-2022, procedure 1
- Pavordskamp 14E, aanwijzen gehandicapten- 

parkeerplaats op kenteken, feitelijk gelegen aan de 
Kerkeweide, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
01-06-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Generaalsweg 1, bouw schuur/stallingsruimte en 

maken paardenbak, aanvraag ontvangen 23-05-2022, 
procedure 1

MEGCHELEN
- Hollandseweg 15, handelen in strijd met regels RO: 

toestemming tijdelijke verhuur, aanvraag ontvangen 
23-05-2022, procedure 1

- Nieuweweg 2, vervanging 2 grote winkelramen 
en winkeldeur voor kozijn, vergunning verzonden 
30-05-2022, procedure 3A

- Oranjeplein 1, kermis 19 t/m 22 juni 2022, vergunning 
verzonden 24-05-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Laan van Schuylenburch (Kermisterrein de Schuylen-

burch), zomercarnaval Zillewold op 11 en 12 juni 2022, 
vergunning verzonden 19-05-2022, procedure 3A

- Molenweg 3, plaatsen serre, vergunning verzonden 
24-05-2022, procedure 3A

- Kloosterhof 117, aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeente-
blad 01-06-2022, procedure 3A

- Hertenlaan, Verkeersbesluit instellen eenzijdig 
parkeerverbod, besluit gepubliceerd in Gemeenteblad 
01-06-2022, procedure 3A

- Melkweg 28, uitbreiden garage d.m.v. dakkapel, 
vergunning verzonden 30-05-2022, procedure 3A

TERBORG
- Akkermansbeekweg 23, uitbreiden bedrijfsgebouw, 

aanvraag ontvangen 20-05-2022, procedure 1
- IJsselweg 49, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 20-05-2022, procedure 1
- Vulcaanstraat, wegafsluiting 26-05-2022, vergunning 

verzonden 23-05-2022, procedure 3

ULFT
- Dierenriem 26, verbouw/uitbreiden woning, 

aanvraag ontvangen 20-05-2022, procedure 1
- Kerkstraat 82, gevelreclame voor winkel, 

vergunning verzonden 20-05-2022, procedure 3A
- Pol 66, verdagen proceduretermijn met 6 weken, 

verzonden 19-05-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Dames Jolinkweg 88, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 20-05-2022, procedure 1
- Het Heusinkveld, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 23-05-2022, procedure 1
- Leemscherweg 24, Pareldag 2022 op 06-06-2022, 

vergunning verzonden 20-05-2022, procedure 3A
- Oostelijke Noorderbroekweg 10A, woning splitsen 

en brandmuur doorbouwen, vergunning verzonden 
20-05-2022, procedure 3A

- Oranjestraat, verkeersbesluit nadere aanduiding 
halen en brengen, besluit gepubliceerd in 
Gemeenteblad 01-06-2022, procedure 3A

Rectificatie:
TERBORG
 - Prins Clausstraat 28, In de publicatie van 

18-05-2022 staat ten onrechte ‘opstarten 
massagesalon’, dit moet zijn: starten 
massagetherapie.

Ontwerpbeschikking Marmelhorstweg 7, Breedenbroek
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 het splitsen van een 
woning aan de Marmelhorstweg 7 in Breedenbroek 
waarbij het perceel landschappelijk wordt ingepast. De 
omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie 
nummer: NL.IMRO.1509.OV000085-ON01. De aanvraag 
is geregistreerd onder W-2021-0624.

Inzage 
De stukken liggen van 2 juni 2022 tot 14 juli 

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) 292 292 of een e-mail sturen 
naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De 
omgevingsvergunning is in elektronische vorm te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer 
u zoekt op het adres. 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 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.

Ontwerpbestemmingsplan Plan Holserweg 12, Varsselder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Plan Holserweg 12, Varsselder” met iden-
tificatienummer NL.IMRO.1509.BP000185-ON02 ter 
inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het plan
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan heeft 
betrekking op Holserweg 12 in Varsselder. Het plan 
regelt de beëindiging van agrarisch gebruik, maakt in 
plaats daarvan vier starterswoningen mogelijk en vormt 
verder een regeling van al toegestaan gebruik waarbij 
de mogelijkheden voor de winning van zonne-energie 
wordt uitgebreid. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ”Plan Holserweg 
12, Varsselder” ligt van 2 juni 2022 tot en met 
13 juli 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
het plan 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.

Het ontwerp-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 ontwerpbestemmingsplan 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 
op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oude 
IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor 
het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een 
afspraak maken via balie Vergunningen.

mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, 
locatie Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 
Varsseveld, Sinderenseweg 74 Sinderen”
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, locatie 
Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 Varsseveld, 
Sinderenseweg 74 Sinderen” met identificatienummer 
NL.IMRO.1509.BP000191-ON01, ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan 
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan 
heeft betrekking op de locaties Entinkweg 3 en 
Sinderenseweg 52 in Varsseveld en de locatie 
Sinderenseweg 74 in Sinderen. 

Aan de Entinkweg 3 en de Sinderenseweg 74 worden 
de voormalige agrarische opstallen gesloopt. In 
ruil daarvoor worden aan de Sinderenseweg 74 2 
vrijstaande woningen gebouwd. Aan de Sinderenseweg 
52 wordt een bestaand gebouw verbouwd tot woning. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Kom Varsseveld, 

supermarkt Boterstraat” ligt van 2 juni 2022 tot en met 
13 juli 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. 

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. 

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. 

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.
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