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Ziet, hoort of ruikt u onraad? Is iets 
te mooi om waar te zijn? Vertrouw 

dan op uw buikgevoel en bel de 
politie. Het door u gemelde signaal 
kan namelijk een belangrijk puzzel-
stukje zijn in een groter geheel.  

De Week tegen Ondermijning

Aandacht voor preventie en 
signalering van criminaliteit
Het tegengaan van ondermijning is de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de 
grootste speerpunten van het land. Veel 
verschillende vormen van criminaliteit vallen 
hieronder. Alle illegale activiteiten waarbij 
gebruik gemaakt wordt van legale bedrijven 
of diensten kan namelijk ondermijning zijn.

Deze week is het de Week tegen Onder-
mijning. Tijdens deze week besteden 
gemeenten en andere overheidsdien-
sten in heel Nederland aandacht aan het 
voorkomen en signaleren van ondermijning, 
zo ook de gemeente Oude IJsselstreek. 
Onze regio is relatief veilig en dat willen we 
ook zo houden. De gemeente zet zich op 
verschillende manieren in tegen ondermij-
ning. 

Keurmerk Veilig Buitengebied
De gemeente is samen met partners een 
project gestart om het buitengebied veilig 
te houden: Keurmerk Veilig Buitengebied. 
Alle inwoners van het buitengebied hebben 
we gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op 
deze manier krijgt de gemeente zicht op 
de behoeften en veiligheidsgevoelens van 
de inwoners. De eerste resultaten van de 
enquête zijn inmiddels bekend. Zo zijn er 
verschillende vragen rondom verkeersover-
last op 60 km/u wegen en kent het overgrote 
deel van de inwoners hun wijkagent niet. 

Analyse Buitengebied
Landelijk is te zien dat criminele activiteiten 
zich steeds meer verplaatsen naar de buiten-
gebieden. Dit geldt vooral voor de productie 
van soft- en harddrugs. Gemeenten hebben 
vaak niet voldoende zicht op het buitenge-
bied. Daarom is Oude IJsselstreek gestart 
met een analyse van het buitengebied, op 
basis van eigen informatie en informatie van 
partners. De analyse helpt ons straks om 
ondermijning in het buitengebied tegen te 
gaan. 

Wat kunt u zelf doen?
Ziet, hoort of ruikt u onraad? Is iets te mooi 
om waar te zijn? Vertrouw dan op uw 
buikgevoel en bel bij spoedeisende situaties 
112. Denkt u er liever iets langer over na 
of heeft het geen spoedeisend karakter? 
Bel dan de politie op (0900) 8844 of Meld 
Misdaad Anoniem (0800) 7000. Het door u 
gemelde signaal kan namelijk een belangrijk 
puzzelstukje zijn in een groter geheel. 

Bent u een inwoner of ondernemer van het 
buitengebied? Dan kunt u tot eind juli de 
vragenlijst over de veiligheid in het buiten-
gebied invullen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid via (0315) 292 292 of  
OOV@oude-ijsselstreek.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.

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 28-06-2022 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 23-06-2022 vinden op 
www.oude-ijsselstreek.nl.
Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen 
worden behandeld.

Elke dinsdag 
in Ulft: inloop 
geldzaken

Veel mensen met geldzorgen praten daar 
niet graag over. Toch is het verstandig 
om dat wél te doen. Ook bij beginnende 
schulden. Zo voorkomt u dat het erger 
wordt. Wij luisteren naar uw verhaal. Samen 
met u zoeken we een passende oplossing.

Elke dinsdag zonder afspraak!
Kom gerust zonder afspraak naar het 
spreekuur bij Sensire in Ulft. Elke dinsdag 
tussen 10:00 en 12:00 uur zitten wij voor u 
klaar.

Hulp die bij u past
Tijdens het spreekuur zijn ook 
mensen aanwezig van de Stadsbank, 
Schuldhulpmaatje, Sociaal Raadslieden 
en van Sociaal Werk. Zo kunnen wij u altijd 
meteen hulp bieden die past bij uw vraag. 
Het adres: De Blenk 2 in Ulft (gebouw 
Sensire, achter de Jumbo).

Meer info en antwoorden op veel gestelde 
vragen: www.stoerversterkt.nl 
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Zomerreceptie in plaats van Nieuwjaarsreceptie

Welkom in het Koetshuis van Huis 
Landfort in Megchelen

Het gemeentebestuur van Oude 
IJsselstreek nodigt u van harte uit 
voor de zomerreceptie op vrijdag 1 juli 
2022. Deze receptie is in plaats van 
de traditionele nieuwjaarsreceptie, die 
vanwege de coronamaatregelen, niet 
door kon gaan. 
De zomerreceptie vindt plaats in 
het herbouwde Koetshuis van Huis 
Landfort in Megchelen, van 14.30 tot 
17.30 uur. De burgemeester houdt rond 
15.00 uur zijn toespraak.

Beperkte parkeergelegenheid
In het koetshuis kunnen we maximaal 
300 bezoekers ontvangen. U moet er 
rekening mee houden dat er beperkte 
parkeermogelijkheden zijn bij Huis 
Landfort. We roepen u dan ook op om 
zoveel mogelijk met de fiets te komen. 
U kunt uw fiets stallen bij het koetshuis. 
Parkeren kan wel bij het gemeentehuis. 
Vandaaruit rijden er pendelbussen naar 
het koetshuis. U leest hier meer over in 
de tekst hieronder.

Parkeerplaatsen voor mensen met een 
beperking
Bent u slecht ter been dan kunt u 
gebruik maken van de speciaal hiervoor 
gereserveerde parkeerplaatsen bij 
het koetshuis. Omdat er slechts 
enkele parkeerplaatsen zijn, moet u 
zich hiervoor aanmelden. Dat kan bij 
voorkeur via het aanmeldformulier op 
onze website: www.oude-ijsselstreek.nl/

aanmelden-parkeren-mindervaliden of 
bel met (0315) 292 292.  

Pendelbussen
Wilt u naar de zomerreceptie, 
dan kunt u gebruik maken van 
de parkeergelegenheid bij het 
gemeentehuis aan de Staringstraat 
25 in Gendringen. Daar staan 
pendelbussen klaar die u gratis naar 
het koetshuis in Megchelen brengen. 
De pendelbussen brengen u ook weer 
terug naar het gemeentehuis. Op de 
locaties staan parkeerwachten die dit 
coördineren. 

De eerste bus vertrekt rond 14.00 uur 
en zal daarna pendelen. De laatste 
bus vanaf het koetshuis naar het 
gemeentehuis vertrekt om circa 18.00 
uur.

Programma 
14.30 uur Inloop 
15.00 uur Toespraak burgemeester
 Voorstellen nieuwe college
 Introductie Huis Landfort 

door René Dessing
15.45 uur Informele borrel
17.30/18.00 uur Afsluiting

We kijken ernaar uit om u weer live te 
zien en om samen terug te blikken op 
het afgelopen seizoen en vooruit te 
kijken. U bent van harte welkom!

Foto Ton Roelofs

Afschrijving automatische incasso 
gemeentelijke belastingen juni later
In verband met de overstap naar nieuwe 
software, kan de incasso-termijn van de 
aanslagen gemeentelijke belastingen 
van eind juni niet tijdig worden 
uitgevoerd. De verwachting is dat dit nu 
de eerste helft van juli zal plaatsvinden. 
Onze excuses voor het ongemak.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met het team Belastingen. Zij zijn 
bereikbaar via het e-mailadres: 
belastingen@oude-ijsselstreek.nl of 
telefonisch via het algemene nummer: 
(0315) 292 292.

Veteranendag 2022 
Op vrijdag 24 juni organiseert de 
gemeente Oude IJsselstreek de 
jaarlijkse bijeenkomst voor veteranen 
ter ere van de landelijke Veteranendag. 
Een bijeenkomst waar erkenning en 
waardering centraal staan, waar we 
herdenken en waar veteranen elkaar 
ontmoeten. Maar deze bijeenkomst 
is niet alleen voor veteranen. Ook u 
bent deze dag van harte welkom! Om 
u kennis te laten maken met ‘onze’ 
veteranen en deelgenoot te laten zijn van 
wat veteraan zijn betekent.

Burgemeester Otwin van Dijk ontvangt 
u graag op vrijdag 24 juni tussen 
10.30 uur en 11.00 uur in de Grote- 
of Laurentiuskerk, Kerkplein 1 in 
Varsseveld. Rond 11.15 uur start de stille 
tocht naar het oorlogsmonument aan de 
Prinses Irenestraat in Varsseveld. Bij het 
monument is een korte ceremonie en 

kranslegging. Na terugkomst in de kerk 
spreekt Kapitein-arts b.d. Linda Hiddink 
de aanwezigen toe. De bijeenkomst 
wordt afgesloten met een lunch.

Wilt u ook aanwezig zijn, meld u zich  
dan voor 23 juni aan via e-mail:  
r.geerts@oude-ijsselstreek.nl of via 
telefoon (0315) 292 292 (vragen naar 
Renske Geerts). Aan uw aanwezigheid 
zijn geen kosten verbonden.

Rookmelders in huis verplicht 
vanaf 1 juli 2022 
Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een 
brand? Dat is begrijpelijk, want overdag kun je rook ruiken. Maar ‘s nachts 
niet! In je slaap ruik je namelijk minder goed. Hierdoor word je niet wakker 
van rook. Waar je wél wakker van wordt, is het geluid van een rookmelder. 
Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat je tijdig en veilig kunt 
vluchten.

Vanaf 1 juli 2022 is 
het verplicht om op 
iedere verdieping van je 
woning minimaal één 
werkende rookmelder 
te hebben hangen. 
Deze verplichting 
bestaat al langer voor 
nieuwbouwhuizen, 
maar het gaat nu ook 
bestaande huizen 
gelden. 

Rookmelders redden 
levens
We hebben steeds meer 
elektrische apparaten in 
huis, waardoor het risico 
op brand toeneemt. 
Daarom is het belangrijk 
om stil te staan bij je 
eigen brandveiligheid. 
Naast het nemen van de maatregelen 
om brand te voorkomen is snelle 
alarmering bij brand cruciaal. 
Rookmelders zorgen hiervoor en redden 
levens. 

Vragen?
Heb je nog geen rookmelders 
opgeplakt? Of wil je persoonlijk advies? 
Check het op rookmelders.nl. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-parkeren-mindervaliden
http://www.oude-ijsselstreek.nl/aanmelden-parkeren-mindervaliden
mailto:belastingen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:r.geerts%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://rookmelders.nl
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College bezoekt Frontis
Het college ging vorige week op 
bedrijfsbezoek bij Frontis  op 
industrieterrein Hofskamp Oost in 
Varsseveld. Het bedrijf staat symbool 
voor het ecosysteem dat Varsseveld 
biedt aan de moderne maakindustrie 
(smart industry). Steeds vaker gaat 
het niet alleen over produceren 
met vakmanschap geholpen door 
robotisering, maar ook over bedrijven 
die van toegevoegde waarde zijn voor 
de maakindustrie. Frontis is zo’n bedrijf, 
omdat zij een deel van de digitalisering 
bij de Achterhoekse industrie voor hun 
rekening neemt. 

Fusie
Als digital partner bieden ze diensten 
op het gebied van strategie, design, 
technologie en marketing. Het team 
bestaat uit ruim 35 mensen, over het 
algemeen jong en hoogopgeleid. Ook zijn 
er steeds diverse stagemogelijkheden 
voor studenten. 
Begin dit jaar is het bedrijf gefuseerd 
met het digitale bureau Perplex uit 
Arnhem. Samen zijn ze in staat om, in 

een snelgroeiende digitale wereld met 
steeds complexere uitdagingen, de juiste 
oplossingen voor klanten te bieden. 
Dat is van belang, omdat steeds meer 
bedrijven kiezen voor één bureau dat 
deze services kan bieden. 

Speciaal dankwoord
Bijzonder aan het bezoek was het 
dankwoord dat het college uitsprak 
richting oprichter en eigenaar Marco 
Willemsen. De Winterswijker richtte 
het bedrijf niet alleen in Varsseveld op 
en breidde het, samen met zijn mede 
directieleden, uit tot wat het nu is, 
maar heeft ook vele jaren bijgedragen 
aan allerlei projecten in de gemeente. 
Denk aan de VIV Open Dagen, de 
Toekomstvisie van Oude IJsselstreek 
en ideeën voor de ontwikkeling van 
het Varsseveld Industriepark (het VIP). 
Ook is hij nauw betrokken bij de startup 
locatie SmartHub Incubator Industry 
op het DRU Industriepark in Ulft. Tot 
slot is hij al jarenlang bestuurslid bij 
de Varsseveldse Industriële vereniging 
(VIV).  

Het voltallige college met links Marco Willemsen, oprichter en eigenaar Frontis, en derde van rechts 
projectmanager Jeffrey Loeters. 

Uitnodiging informatiebijeenkomst Energiepark De Lichtenberg 
Op 29 juni 2022 organiseren de gemeente en wooncorporatie Wonion een 
informatiebijeenkomst in Ons Pakhuus in Silvolde waarin omwonenden, 
betrokkenen en geïnteresseerden worden bijgepraat over het plan voor 
Energiepark De Lichtenberg. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
U bent hierbij van harte welkom. 

Wonion en de gemeente vinden 
duurzame energie belangrijk. Zo hebben 
ook de generaties na ons een fijne, 
groene en schone omgeving om in te 
wonen en blijven de energielasten en de 
woonlasten betaalbaar.Om duurzame 

energie mogelijk te maken voor 
bewoners nam Wonion het initiatief 
voor de realisatie van Energiepark De 
Lichtenberg in Silvolde. Als gemeente 
ondersteunen we dit duurzame 
initiatief. 

Even terugkijken
Eind 2020 hebben twee online bijeen-
komsten plaatsgevonden. Mede op 
basis van de  input van de aanwezige 
inwoners is in 2021 een ontwerp voor 
het Energiepark gemaakt. Daarnaast is 
tijdens die bijeenkomsten meegedacht 
over de oprichting van een energieco-
operatie voor het park. Enkele geïnte-
resseerden hebben zich gemeld voor 
financiële deelname en het toekomstig 
lidmaatschap. Vervolgens zijn voorbe-

reidingen getroffen om een vergunnin-
gaanvraag mogelijk te maken. Dit vond 
allemaal plaats tijdens de coronabeper-
kingen. We vinden het daarom hoog tijd 
om u nu weer eens bij te praten over 
proces en planontwerp. 

Aanmelden voor deze avond is niet 
nodig. Heeft u vooraf al vragen dan kunt 
u die doorgeven door een mail te sturen 
naar delichtenberg@agem.nl  

Locatiepaspoort Varsseveld West 
volgende stap in ontwikkeling  
woningbouwplannen

Varsseveld West is aangewezen als 
eerste locatie om de planvorming voor 
woningbouw op te pakken. De komende 
vijf jaar werken we aan de uitvoering 
en het realiseren van de plannen. Een 
belangrijke stap die gezet is, is het loca-
tiepaspoort Varsseveld West. Hierin 
staan in grove lijnen de plannen en 
ambities voor de nieuwe woonwijk.

Wat staat er in het locatiepaspoort?
In het locatiepaspoort staat beschreven 
wat de plannen zijn voor het gebied 
Varsseveld West. Er staat bijvoorbeeld 
in welk soort woningen er passen, maar 
ook hoe de aansluiting kan zijn met het 
gebied eromheen, welke parkeergele-
genheden passen, welke groenstroken 
en hoe we rekening houden met het 
ecologisch systeem.

Hoe is het locatiepaspoort tot stand 
gekomen? 
Het locatiepaspoort is in overleg met de 
omgeving en andere belanghebbenden 
tot stand gekomen. Er zijn inloop-
avonden en overleggen geweest met 
eigenaren, bewoners, dorpsbelangenor-
ganisaties, het Waterschap en andere 
belanghebbenden.

Uit de gesprekken kwam naar voren 
dat de woningbouwontwikkeling in een 
groter verband voor de kern Varsseveld 
moet worden gezien, dus ook kijken naar 
wegen, bereikbaarheid en bedrijventer-
reinen. Met de omwonenden van het 
gebied is vooral gekeken naar de situatie 

rond hun woningen, waarbij hun verzoek 
aan de gemeente is om zoveel mogelijk 
rekening te houden met hun woongenot 
en uitzicht in en aan de randen van het 
plangebied.
De gesprekken zijn verwerkt in het loca-
tiepaspoort. Zo is in het plan bijvoor-
beeld de Tuitstraat aangepast van een 
doorgaande weg naar bestemmings-
verkeer en zijn op verschillende plekken 
groenstroken toegevoegd.
Het locatiepaspoort is klaar voor de 
volgende stap in het planproces: het 
opstellen van een stedenbouwkundig 
schetsontwerp.

Wat gebeurt er nu?
We gaan verder met het opstellen van 
een stedenbouwkundig plan. Dit doen 
we, net zoals bij het opstellen van het 
locatiepaspoort, door gesprekken 
te voeren met eigenaren, inwoners, 
omgeving en belanghebbenden. De 
verwachting is dat er kort na de zomer 
van 2022 een schetsontwerp ligt, 
waarvoor we opnieuw een informatie-
avond organiseren. 

Hoe blijf ik op de hoogte?
Op de website van de gemeente staat 
veel informatie over de woningbouw-
plannen. Ook kunt u zich inschrijven  
op het platform:  
www.onzeoudeijsselstreek.nl. U kunt 
hier niet alleen informatie vinden maar 
ook meepraten over de verschillende 
projecten. Op het platform is ook het 
locatiepaspoort in te zien. 

mailto:delichtenberg%40agem.nl?subject=
http://www.onzeoudeijsselstreek.nl


4  |  Gemeentenieuws

Festival Een Nieuwe Tijd!
Bent u geïnteresseerd in erfgoed en verhalen uit de jaren ’50 en ‘60? Of 
wilt u meer te weten komen over hergebruik en duurzaamheid? Kom dan 
naar het Festival Een Nieuwe Tijd! op vrijdag 1 juli tussen 14.00-20.00 uur 
bij de SSP-hal in Ulft! 

Kom langs om te genieten van optredens 
van Rocco Ostermann en Rumblin’ Rat 
Rods! Volg lezingen van o.a. Annegreet 
van Bergen, Nico Wissing en Roel van 
Dijk of struin over de vintage-, boeken- 
en platenmarkt. Voor de meer actieve 
bezoeker is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan rondleidingen en excursies.
Elf gemeenten in de Achterhoek werken 
samen in het project Een Nieuwe Tijd! 
Wederopbouw in de Achterhoek waarin 
het bijzondere erfgoed uit de wederop-
bouwperiode en de huidige duurzaam-
heidsopgave centraal staan. Wat is 
er nog en hoe gaan we daarmee om? 
Tijdens het festival kunt u dat ontdekken!

Ook is er de mogelijkheid om kleding te 
ruilen. Supertof, duurzaam en goedkoop! 
Duik in je kledingkast en zoek kleding uit 
die je niet meer draagt, maar die nog wel 
mooi is en kom het ruilen op het festival. 
Er is een flink aanbod, want alle Achter-
hoekse kledingkettingen doen mee. 
Ook laten we zien hoe je kleding kunt 
recyclen en pimpen,  zijn er stylistes voor 
kledingadvies en is er een spetterende 
modeshow!

Op www.nieuwetijdachterhoek.nl kunt 
u meer lezen over de rest van het 
programma en kunt u zich aanmelden 
voor verschillende activiteiten. 

SRV-wagen ‘Een nieuwe tijd’ van 
het Gelders Genootschap rijdt!
Van 28 juni t/m 1 juli on tour door Oude IJsselstreek

De laatste week van juni gaat de 
SRV-wagen ‘Een nieuwe tijd’ van het 
Gelders Genootschap on tour door 
Oude IJsselstreek en sluiten we af 
met het Festival Een Nieuwe Tijd. 
Er is van alles te zien, te beluisteren 
en te beleven over de Achterhoekse 
wederopbouw. Stap in de SRV-wagen 
en maak een tijdreis vanaf de jaren na 
de oorlog tot in de toekomst en weer 
terug naar het nu! Het verhaal van 
de Achterhoekse wederopbouw is er 
te zien, te beluisteren en te beleven. 
Weet u bijvoorbeeld te ontsnappen 
uit de escaperoom met het thema 
duurzaamheid? En met vragen 
en proefjes leert u meer over het 
verduurzamen van onze leefomgeving. 
Rondom de SRV-wagen kunt u in 
gesprek gaan en leren hoe u zelf uw 
huis kunt verduurzamen.

PROGRAMMA 
Dinsdag 28 juni staat de SRV-wagen 
‘Een nieuwe tijd’ op het Kerkplein in 
Varsseveld van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wilt u inzicht in de mogelijkheden van 
energie besparen en de verduurzaming 
van uw woning? Bij de SRV-wagen 
kunt u in gesprek gaan met een 
energiecoach van de Agem. Hij heeft 
handige bespaartips. Goed voor het 
milieu en uw portemonnee! Daarnaast 
zijn er leuke energiebesparende prijzen 
te winnen. Of ga in gesprek met één 
van de adviseurs van het Gelders 
Genootschap over de wederopbouw.

Woensdag 29 juni staat de SRV-wagen 
‘Een nieuwe tijd’ bij Hodgepodge, 
Ulftseweg 87 in Silvolde van 10.00 tot 
17.00 uur.
Deze dag staat in het teken van 
opruimen en verduurzamen van de 
woning.
* Van 10.00 tot 13.30 uur geeft onze 

afvalcoach tips en adviezen over 
afvalscheiding. Door afval beter 
te scheiden helpen inwoners mee 
aan een duurzamere wereld. Test 
uw kennis  over afvalscheiding en 
ontvang een gratis GFT + etensresten-
afvalbakje voor op uw aanrecht. 

* Vanaf 13.30 uur geeft de 
opruimcoach advies voor uw zolder 
en de rest van uw woning. De eerste 
50 bezoekers deze middag ontvangen 
het boekje ‘Gelukkig met minder 
spullen’ gratis.

* De hele dag is er een energiecoach 
van de Agem aanwezig die bruikbare 

tips geeft over het verduurzamen 
van uw woning, bijvoorbeeld over 
zolderisolatie.

Vrijdag 1 juli staat de SRV-wagen ‘Een 
nieuwe tijd’ in de SSP-hal op het DRU 
Industriepark in Ulft van 14.00 tot 
20.00 uur.
Als afsluiting van het project Een 

Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de 
Achterhoek is er op vrijdag 1 juli 
2022 een gratis festival voor alle 
Achterhoekers bij de SSP-hal in Ulft. 
Onze afvalcoach is dan aanwezig bij 
onze Praotbus. 

Kijk voor meer info op  
www.nieuwetijdachterhoek.nl.  

voor de Achterhoek

VRIJDAG 1 JULI  •  van 14.00 tot 20.00 uur  •  GRATIS ENTREE! 
SSP-hal DRU Industriepark // adres: DRU-Laan 2, Ulft

nieuwetijdachterhoek.nl

Rondleidingen
Workshops 

Vintagemarkt
Boeken en platenbeurs

Escaperoom in SRV wagen 
Muziek

Kledingruil XL
Oudhollandse spelletjes

MET ONDER ANDERE: 

Festival
01.07.2022

Een nieuwe
tijd viert!

Jaren ’50/‘60 

Duurzaamheid 
meets erfgoed

http://www.nieuwetijdachterhoek.nl
http://www.nieuwetijdachterhoek.nl
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Samen maken we van afval weer grondstof 
Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide bloemen: een flink deel van ons 
afval is groente-, fruit- en tuinafval, etensresten (gft+e). Het is goed om 
dit gescheiden in te leveren: van gft+e kan compost en biogas gemaakt 
worden. Gooi etensresten, zoals schillen en botjes, en klein/fijn snoeiafval 
daarom in de container met groene deksel (de gft+e container)!

Vervuiling GFT+e
Inwoners van Oude IJsselstreek 
scheiden hun afval meestal goed, maar 
het kan beter. We treffen steeds vaker 
vervuiling, zoals plastic en piepschuim 

zakjes en bakjes, aan in het aangeboden 
groente-, fruit- , tuin- en etensafval 
(gft+e). Dat is jammer, want daardoor 
kan van dit gft+e geen compost of 
biogas gemaakt worden.

Eén vervuilde container? Hele vracht 
afgekeurd 
Een inzamelwagen van Buha leegt per 
rit de containers van een hele wijk. Als 
daar een aantal vervuilde containers 
tussen zitten, wordt de hele vracht 
afgekeurd. Dat is ten eerste niet goed 
voor het milieu, want er gaan ontzettend 
veel nuttige grondstoffen mee verloren. 
Ten tweede kost afval verbranden 
veel geld. Dat kan voor inwoners ook 
financiële gevolgen hebben. 

Tips en advies van de afvalcoach
Om de kwaliteit van deze afvalstroom 
te verbeteren helpt onze afvalcoach u 
graag met tips en adviezen. In juni gaat 
de SRV-wagen 'Een nieuwe tijd' van het 
Gelders Genootschap on tour en op 
woensdag 29 juni sluit onze afvalcoach 
daar ook bij aan. U treft hem dan in 
Silvolde bij de Hodge Podge, Ulftseweg 
87, van 10.00 tot 13.30 uur. 

Op vrijdag 1 juli is onze afvalcoach 
aanwezig bij het Festival Een Nieuwe 
Tijd in de SSP-hal op het DRU Industrie-
park in Ulft van 14.00 tot 20.00 uur.

De toegang is gratis. Kijk voor meer info 
op www.nieuwetijdachterhoek.nl.

Test uw kennis over afvalscheiding en 
ontvang een gratis klein GFT + etens-
resten-afvalbakje. Onze afvalcoach 
helpt u daar graag bij.

Controles in de wijk
Op korte termijn gaan we ook controles 
uitvoeren in de wijken. De afvalcoach 
zal samen met een handhaver GFT+e 
containers controleren op inhoud. 
Mochten zij vervuiling aantreffen, dan 
zullen zij u hiervan op de hoogte stellen. 
Bij ernstige vervuiling kan het zijn dat de 
container niet wordt geleegd en kan er 
een zogenaamde dwangsom worden 
opgelegd. De hoogte van de dwangsom 
hangt uiteraard af van de ernst van de 
vervuiling. De afvalcoach controleert al 
enige tijd wekelijks de afvalstromen.

Vragen
Hebt u vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met de afvalcoach. Hij is 
bereikbaar via T (0315) 292 292 of via E 
grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl. 

Aanbrengen slijtlagen op diverse wegen
De gemeente heeft de firma Versluys 
en Zoon BV uit Bodegraven opdracht 
gegeven om op diverse wegen in de 
gemeente een slijtlaag aan te brengen.

Wat gebeurt er?
Op de Rabelingstraat, Dinxperloseweg, 
Kerspas en de Heidedijk (tussen 
Pellendijk en Keppelbroeksdijk) 
wordt een slijtlaag aangebracht. De 
werkzaamheden bestaan uit:
• Verwijderen van de markering als 

deze op de weg aanwezig is;
• Schoonmaken van het wegdek;

• Aanbrengen van een kleeflaag;
• Afstrooien met split (gebroken 

steentjes).

Hinder
Tijdens de werkzaamheden is de 
weg afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Aanwonenden zullen hier 
enige hinder van ondervinden. De 
eerste dagen, na het aanbrengen 
van de slijtlaag, ligt er een laag losse 
steentjes op de rijbaan. Deze worden 
na een week verwijderd. In de tussentijd 
bestaat er een verhoogde kans op 

slipgevaar en opspattende steentjes. 
We waarschuwen hiervoor met borden.

Let op! Na het reinigen van het wegdek 
en vóór het aanbrengen van de slijtlaag, 
wordt de rijbaan voorzien van een 
kleeflaag. Betreed de rijbaan dan niet 
in verband met mogelijke schade aan 
schoenen, kleding en/of vervoermiddel. 

Planning
Deze week 25 worden, verspreid over 
de gemeente, de slijtlagen aangebracht. 
In de week erna, de week van 27 juni, 

worden de wegen geveegd en het 
overtollige split verwijderd.
Deze planning is afhankelijk van de 
weersomstandigheden (bij nat of erg 
warm weer kunnen de werkzaamheden 
niet doorgaan).

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over 
de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de gemeente via het 
algemene nummer (0315) 292 292 en 
vragen naar Alex Bröring.

Foto van de Maand:  
citroenvlinder op zonnehoedje 
Onze oproep op Facebook om je 
mooiste foto binnen het thema ‘vlinders’ 
in te sturen leverde prachtige reacties 
op. Dank aan alle inzenders. Een 
winnende foto kiezen was erg moeilijk. 
Uiteindelijk eindigden twee vlinderfoto’s 
op de eerste plaats. Deze maand is 
de citroenvlinder van Agnes Heinst uit 
Silvolde onze omslagfoto op Facebook. 
In de komende maanden maken we de 

naam en foto van de tweede winnaar 
bekend. 

Agnes over haar winnende foto: “Ik 
vind het erg leuk om foto’s te maken 
van bloemen, vlinders en bijen in onze 
tuin. Toen ik deze citroenvlinder op het 
zonnehoedje zag zitten, vond ik dat zo’n 
vrolijk en zomers plaatje, dat moest ik 
gewoon vastleggen.”

http://www.nieuwetijdachterhoek.nl
mailto:grondstoffenteam%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


6  |  Gemeentenieuws

Beleidsplan: Van Afval naar Grondstof

Oude IJsselstreek op weg naar een toekomst zonder afval
Het college van B&W heeft op 7 juni 2022 ingestemd met een nieuw afvalplan: Van Afval naar Grondstof 
2022 – 2030. Oude IJsselstreek voert een ambitieus beleid voor de omgang met afval en grondstoffen 
om bij te dragen aan een circulaire economie. Dit is een samenleving zonder afval. We gaan dan beter 
recyclen, zuiniger om met de grondstoffen die we nu nog hebben en minder onnodig weggooien. Om 
deze overgang naar een afvalloze toekomst te maken, moeten we nog een grote stap zetten. 

Minder afval verbranden
Nu heeft een gemiddelde inwoner van de gemeente 
jaarlijks meer dan 110 kilogram restafval. De gemeente 
wil dat verminderen tot 50 kilogram in 2025. Daarna nog 
minder, totdat er (bijna) geen afval meer is. Restafval 
gaat naar een verbrandingsoven. 
Wethouder Janine Kock: “Uit onderzoek naar het 
restafval van Oude IJsselstreek blijkt, dat er nog veel 
teveel bruikbare grondstoffen in zitten. Zonde, want die 
waardevolle grondstoffen worden in de oven vernietigd 
en zijn niet meer opnieuw te gebruiken”. Met het 
nieuwe afvalplan ligt de focus op een betere scheiding 
van grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten (gft+e), snoeiafval, papier/karton en plastic, 
blik en drankenkartons (PBD). De uitdaging is dus om al 
die grondstoffen steeds weer opnieuw te gebruiken voor 
nieuwe producten en materialen. Dan hoeft veel minder 
restafval weggegooid te worden.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als de gemeenteraad instemt met het plan, merken 
inwoners het volgende. 

Invoeren tarief voor restafval per keer in 2024
In 2024 wordt een tarief voor restafval geïntrodu-
ceerd. In plaats van enkel een vast tarief per jaar gaan 
inwoners vanaf dan een vast tarief per jaar betalen plus 
een tarief voor de hoeveelheid restafval. Ze betalen een 

bedrag voor elke keer dat zij hun restafval in de eigen 
container aan de straat zetten of in de ondergrondse 
container doen. Bij inwoners die onvermijdelijk extra 
restafval hebben (bijvoorbeeld medisch afval) passen 
we maatwerk toe. 

De afvalstoffenheffing gaat bestaan uit één tarief 
voor alle huishoudens (vastrecht) plus een tarief dat 
afhankelijk is van het aanbod van restafval (een bedrag 
per lediging of inworp). Goed scheiden wordt financieel 
beloond; er wordt apart afgerekend voor het afval dat 
niet te recyclen is. Huishoudens die goed scheiden 
betalen minder dan huishoudens met veel restafval. 
Kortom: ‘de vervuiler betaalt’. Rond de invoering van het 
tarief wordt extra gehandhaafd om mogelijke nevenef-
fecten - zoals vervuiling - tegen te gaan.

Verhogen service voor grondstoffen vanaf 2024
De ophaalfrequenties wijzigen: de containers voor 
groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) 
worden in juni,  juli en augustus elke week geleegd. De 
containers voor gft+e worden in december, januari en 
februari nog maar één keer per vier weken geleegd. 
Containers voor verpakkingen van Plastic, Blik en dran-
kenkartons (PBD) worden vaker geledigd: één keer 
per drie weken. Tijdens het snoeiseizoen wordt op de 
gemeentewerf een tijdelijk brengpunt ingericht waar 
inwoners hun snoeiafval kunnen brengen. Bij gestapelde 

bouw, zoals appartementen, wordt gescheiden 
inzameling van gft+e ingevoerd en komen extra 
containers voor PBD en papier/karton.

Voorlichting en educatie
Er volgen structurele voorlichtingscampagnes. Samen 
met de basisscholen en het voortgezet onderwijs 
gaan we aan de slag met educatie over de circulaire 
economie en afvalscheiding. We gaan helpen bij het 
verminderen van het restafval op school. Dankzij een 
tweede afvalcoach komt er meer personeel beschikbaar 
voor voorlichting en toezicht. 

Bewonersconsultatie
Alle inwoners van Oude IJsselstreek hebben de moge-
lijkheid gekregen om mee te praten. Tussen oktober 
2021 en februari 2022 is een zorgvuldig participatie-
proces doorlopen. Inwoners konden hun mening geven 
over mogelijke maatregelen en ideeën aandragen. Bij de 
uitwerking van de maatregelen is veel waarde gegeven 
aan hun input.

Besluitvorming en planning
De gemeenteraad moet een besluit nemen over het 
beleidskader ‘Van Afval naar Grondstof’. De behandeling 
vindt naar verwachting plaats in de gemeenteraad van 
september 2022. In de 2e helft van dit jaar worden de 
plannen verder uitgewerkt, zodat in 2023 gestart kan 
worden met de uitvoering. 

Vragen
Op onze website www.oude-ijsselstreek.nl/vang vindt u 
antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot 
het nieuwe beleid.  

Raadsvergadering 30 juni 2022
De raadsvergadering vindt plaats op het DRU Indus-
triepark aan de Hutteweg 24 in Ulft. Aanvang: 18.00 
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:
• Jaarstukken 2021
• Eerste bestuursrapportage 2022
• Voorjaarsnota 2023
• Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG)
• Bestemmingsplan Kleine en Grote Beer, Westendorp

• Bestemmingsplan Kom Varsseveld, supermarkt 
Boterstraat

• Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek, 
locatie Hiddinkdijk 27A Heelweg

• ENSIA-rapport
• Wijziging coördinatiebesluit Kloosterstraat 3 in 

Varsseveld
• Begroting GGD Noord- en Oost-Gelderland 
• Begroting Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
• Begroting Stadsbank
• Gebiedsontwikkeling Supermarkt Gendringen

De agenda en de vergaderstukken bij de agenda-
punten voor de raad kunt u raadplegen via  
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. Daar zijn de vergade-
ringen 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

Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oude IJsselstreek
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek maakt bekend 
dat de ‘Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oude 
IJsselstreek’ is vastgesteld in haar vergadering van 2 juni 
2022 en in werking treedt op de dag na bekendmaking. 

Inhoud beleidsregel 
De beleidsregel is een uitwerking van het Gelders Plus-
senbeleid en maakt uitbreiding van niet-grondgebonden 
veehouderijbedrijven mogelijk. Deze bedrijven kunnen 
groeiruimte verdienen met maatschappelijke tegenpres-
taties (plus-maatregelen) welke leiden tot een betere 

kwaliteit voor de leefomgeving en verduurzaming van de 
sector. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. De veehouder moet in dialoog met de omgeving de 

plusmaatregelen bepalen.
b. De plusmaatregel moet een investering zijn van 

minimaal € 20 per vierkante meter toename aan 
bruto stalvloeroppervlakte.

c. De plusmaatregelen moeten een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn 
opleveren op het erf of in de directe omgeving 
hiervan.

Kennisnemen van het vastgestelde beleid
Wanneer u de beleidsregel in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Baliever-
gunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar  
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De beleidsregel is in elektronische vorm te raadplegen 
via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad 
wanneer u zoekt op de naam van de beleidsregel. In het 
gemeentehuis kunt u de beleidsregel zowel in elektroni-
sche vorm als op papier bekijken. 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/vang
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:griffie%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
- Beggelderpad 3, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 14-06-2022, procedure 1
- Den Dam ong., bouw 8 woningen, vergunning 

verzonden 10-06-2022, procedure 3A

ETTEN
- Varsselderseweg 9, markt camping Slootermeer 

04-08-2022, vergunning verzonden 13-06-2022, 
procedure 3B

- Zeddamseweg 11, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 15-06-2022, procedure 1

GENDRINGEN
- Anholtseweg 78, vervangen hemelwaterafvoer, 

aanvraag ontvangen 10-06-2022, procedure 1
- Dijkweg 1, Wiekense kermis 2 t/m 5 juli 2022, 

vergunning verzonden 15-06-2022, procedure 3B
- Waalstraat, Jubileum Scouting Gendringen 75 

jaar op 25 en 26 juni 2022, vergunning verzonden 
15-06-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Entinkweg 20, bouw stal en rijbak, vergunning 

verzonden 13-06-2022, procedure 3A
- Gruttersweg 7, herbouw bedrijfswoning en realisatie 

sleufsilo, aanvraag ontvangen 14-06-2022, procedure 
1

- Landstraat 25, realisatie brandscheiding, aanvraag 
ontvangen 13-06-2022, procedure 1

- Twente-Route 5A, slopen kantine/hygiënesluis, 
acceptatie verzonden 14-06-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Lichtenbergseweg 43, bouw carport/berging, 

vergunning verzonden 13-06-2022, procedure 3A

SINDEREN
- Sinderenseweg 113, verbouw woning, aanvraag 

ontvangen 13-06-2022, procedure 1

TERBORG
- Bosboomstraat 29, sloop 2 afdaken, vergunning 

verzonden 14-06-2022, procedure 1 
- Gasthuisstraat 2, melding brandveilig gebruik, 

acceptatie verzonden 14-06-2022, procedure 1
- IJsselweg 45, intrekking maatwerkvoorschriften 

geluid, verzoek ontvangen 10-06-2022, procedure 1
- IJsselweg 45, plaatsen erfscheiding, vergunning 

verzonden 13-06-2022, procedure 3A

ULFT
- Dr Ariënsstraat 5-A/ Zwarte Plein, evenement 

Stichting OIJ65+ muziekevenement voor ouderen, 
vergunning verzonden 13-06-2022, procedure 3B

- De Hogenkamp 10A, plaatsen 8 rekken, vergunning 
verzonden 10-06-2022, procedure 3A

- De Hogenkamp 39, uitbreiden werkplaats, vergunning 
verzonden 14-06-2022, procedure 3A

- Hogeveld 2, renovatie woning, vergunning verzonden 
14-06-2022, procedure 3A 

- Hutteweg 24, tijdelijke verkeersmaatregel deels op 
DRU terrein op 18 en 24 juni, vergunning verzonden 
14-06-2022, procedure 3B

- Oversluis 8, handelen in strijd met regels R.O. en 

bouwen: plaatsen tijdelijke container, vergunning 
verzonden 16-06-2022, procedure 3A

- Vechtstraat 10, vernieuwen dak woonhuis, aanvraag 
ontvangen 09-06-2022, procedure 1

VARSSEVELD
- Burg. van der Zandestraat 9, plaatsen overkapping 

en schuifpoort, aanvraag ontvangen 13-06-2022, 
procedure 1

- Westelijke Oude Aaltenseweg 4, oefenwedstrijd de 
Graafschap – FC Emmen, vergunning verzonden 
13-06-2022, procedure 3B

Rectificatie:
TERBORG
- Prins Clausstraat 28, in de publicatie van 18-05-2022 

stond vermeld: opstarten massagesalon. Dit moet 
zijn: starten massagepraktijk.

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 
bekendmakingen 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.

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

