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Veteranendag: 
verbinding, herkenning 
en waardering 
Afgelopen vrijdag, 24 juni, werd in onze gemeente de lokale Veteranendag 
gehouden in de sfeervol ingerichte Laurentiuskerk in Varsseveld. Veel veteranen 
waren, al dan niet met partner, aanwezig om samen met inwoners te herdenken, 
om stil te staan en om bij te praten met collega-veteranen. 

Burgemeester Otwin van Dijk bedankte 
de veteranen voor hun inzet voor vrede en 
veiligheid, waar ook ter wereld. Uiteraard 
kon hij in zijn toespraak niet voorbijgaan 
aan de bizarre situatie in Oekraïne. “De 
Russische invasie in Oekraïne is uitgemond 
in een krankzinnige en bloedige oorlog, die 
ook veel veteranen raakt”, zei hij. “Het roept 
soms herinneringen op aan een oorlog die 
u zelf heeft meegemaakt.”

Van onschatbare waarde
“Hoewel het misschien wat vreemd 
klinkt, verbindt oorlog ook in zekere 
zin”, vervolgde de burgemeester. 
“Dat zien we hier vandaag wederom. 
Verschillende generaties veteranen en 
inwoners ontmoeten elkaar en delen hun 
ervaringen met elkaar. Uw verhalen zijn 
van onschatbare waarde. Ze herinneren 
ons eraan dat vrijheid en democratie 
niet vanzelfsprekend zijn, maar vaak 
hard worden bevochten. En dat daar ook 
een prijs voor wordt betaald. Oorlogen, 
aanslagen, bedreigingen, uitsluiting van 
groepen uit onze samenleving, het zijn 
allemaal gruwelijkheden die helaas bij onze 
tijd zijn gaan horen. Als er mensen zijn die 
weten en uit kunnen dragen hoe belangrijk 
vrede en vrijheid zijn, dan bent u dat.” De 
volledige toespraak van de burgemeester 
leest u op www.oude-ijsselstreek.nl

Niet maar één waarheid
Na de toespraak van de burgemeester 

was er een korte herdenking bij het 
oorlogsmonument aan de Pr. Irenestraat 
waar een krans werd gelegd door de 
veteranen Linda Hiddink (kapitein-arts b.d.) 
en haar man Roel de Kler (majoor b.d.). 

Vervolgens vertrok het gezelschap weer 
naar de Laurentiuskerk waar Linda Hiddink 
een indrukwekkende toespraak hield. 
Veertien jaar geleden ging ze op uitzending 
naar Afghanistan. Om haar bijdrage te 
leveren aan de wederopbouwmissie die 
een oorlog bleek. 

“Als medicus ben ik tijdens de vier maanden 
uitzending 24 uur per dag, iedere dag van 
de week oproepbaar geweest”, vertelt 
Hiddink. “Bij alles wat ik deed kon ieder 
moment de portofoon gaan. Ik kies mijn 
woorden vandaag zorgvuldig en ik wil u 
vragen: hoor mijn woorden ook zorgvuldig. 
Want er is niet maar één waarheid, er is niet 
maar één juiste manier. Goed en kwaad, 
vijand en slachtoffer, het ligt vaak dichter bij 
elkaar dan je zou willen. En oorlog legt dat 
messcherp aan de oppervlakte.” 

De volledige toespraak van Linda Hiddink 
leest u elders in deze krant en op onze 
website.

Na het formele gedeelte was er 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan. De bijeenkomst werd afgesloten met 
een lunch.

Bij het oorlogsmonument aan de 
Pr. Irenestraat in Varsseveld werd 

een krans gelegd door de veteranen 
Linda Hiddink (kapitein-arts b.d.) en 

haar man Roel de Kler  
(majoor b.d.). 

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.

Welkom op onze 
Zomerreceptie!
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 Kijk voor 
meer informatie op www.oude-ijsselstreek.
nl/nieuws/zomerreceptie-plaats-van-
nieuwjaarsreceptie 

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!
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Kom kennis maken

Het college gaat op pad met de Praotbus 

Op 1 juni is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders aan de 
slag gegaan. Vijf wethouders en burgemeester Otwin van Dijk zijn met 
veel enthousiasme gestart. We stellen ze hier kort aan u voor. Wilt u meer 
over ze weten? Of heeft u een vraag aan ze? De collegeleden gaan graag 
met u in gesprek. Ze gaan daarom met de Praotbus op pad. En komen 
langs in Varsseveld, Ulft en Terborg op 6, 7 en 8 juli. 

Het college bestaat uit burgemeester 
Otwin van Dijk en vijf wethouders
- Ben Hiddinga (Lokaal Belang), uit 

Heelweg
- Ria Ankersmit (Lokaal Belang), uit 

Westendorp
- Janine Kock (CDA), uit Gendringen
- John Haverdil (PvdA), uit Ulft
- Marco Bennink (Lokaal Belang), uit 

Ulft. 

Wie zijn de mensen in het college?
Ben Hiddinga, Ria Ankersmit en Janine 
Kock waren de afgelopen vier jaar ook 
wethouder. Zij zetten hun werk dus door. 
John Haverdil en Marco Bennink waren 
de afgelopen jaren raadslid. Iedere 
wethouder is verantwoordelijk voor een 
aantal onderwerpen. Welke onderwerpen 
dat zijn, kunt u lezen op onze website, 
www.oude-ijsselstreek.nl.
De eerste ambtstermijn van 
burgemeester Otwin van Dijk loopt 
af op 8 juli 2022. Op 11 juli wordt hij 
herbenoemd voor een nieuwe periode 
van zes jaar. De eerste ambtelijke 
adviseur van het college van B&W is de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. 
Op 1 juni is Ron Frerix gestart in deze 
functie. 

Wat gaat het college doen?
De plannen voor de komende vier jaar 
staan in het coalitieprogramma ‘Oude 
IJsselstreek maakt samen sterk’. 
In het coalitieprogramma staan de 
verschillende thema’s op hoofdlijnen 
beschreven. In de afgelopen jaren zijn 
verschillende visies en beleidsstukken 
geschreven. En nu gaat het college voor 
actie en daadkracht. Het college wil 
zoveel mogelijk samen met inwoners, 
ondernemers, en organisaties de 
plannen uitvoeren. 

Kom langs bij de Praotbus!
De collegeleden willen graag (opnieuw) 
kennis maken met u. Maar ook horen 
van u wat er leeft in uw dorp of wijk; 

waar u zich zorgen om maakt; wat de 
gemeente goed doet; maar ook waar 
de gemeente meer aandacht voor 
zou moeten hebben. Daarom gaan ze 
volgende week met de Praotbus op pad. 
-  Woensdag  6 juli 12 – 16 uur: Ulft, 

tegenover Schuurman schoenen 
- Donderdag 7 juli  12 – 16 uur: Terborg, 

parkeerplaats bij de Plus
- Vrijdag  8 juli 12 – 16 uur: Varsseveld, 

op de markt voor Univé

Iedere middag zijn er drie collegeleden 
aanwezig. 

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer weten over de burgemeester 
en wethouders? Ze stellen zich kort 
voor in een video. Op 
de website kunt u lezen 
voor welke onderwerpen 
de wethouders 
verantwoordelijk zijn.  

De collegeleden horen graag van u wat er leeft in uw dorp of wijk; waar u zich zorgen om maakt; wat de 
gemeente goed doet; maar ook waar de gemeente meer aandacht voor zou moeten hebben. Daarom 
gaan ze volgende week met de Praotbus op pad. (Foto: Mark Heister)

Ondersteuning betekenisvolle naasten door Sociaal Werk
Vanaf 1 juli 2022 gaat Sociaal Werk Oude IJsselstreek de ondersteuning voor 
betekenisvolle naasten (mantelzorgers) uitvoeren. De ondersteuning is nu 
verdeeld over twee organisaties: Sensire en Sociaal Werk Oude IJsselstreek. 
Dit zorgt voor versnippering en creëert soms onduidelijkheid. De gemeente 
heeft verschillende gesprekken gevoerd met Sensire en Sociaal Werk. In goed 
overleg is besloten om vanaf 1 juli de volledige coördinatie van de ondersteu-
ning bij Sociaal Werk neer te leggen.

De gemeente heeft een nieuwe visie op 
zorg voor en door betekenisvolle naasten 
geschreven. De ondersteuning richt zich 
meer op de eigen regie en de hulpvraag 
van de inwoner. Bovendien ligt de focus 
meer op positieve gezondheid en herstel-
vermogen. Dit betekent dat we kijken naar 
wat iemand kan en niet focussen op wat 
een inwoner niet meer kan. 
Eén op de vier inwoners zorgt voor een 
naaste. We zijn ons ervan bewust dat 
naast vrijwel iedere inwoner met een 
zorgvraag ook een betekenisvolle naaste 
staat die hulp en ondersteuning biedt. Het 
is iets dat je overkomt, waar je niet voor 

kiest, maar waarmee je geconfronteerd 
wordt. We hebben als gemeente ook oog 
voor deze naasten. Want hun inzet is van 
onschatbare waarde.

Wilt u advies en informatie over bijvoor-
beeld financiële regelingen of het 
aanvragen van vervangende zorg of heeft 
u een andere vraag over het zorgen voor 
een naaste? Dan kunt u vanaf 1 juli bellen 
naar (0315) 745 783 of mailen naar  
info@sociaalwerk-oij.nl of binnenlopen 
tijdens één van de inloop momenten. 
Voor dagen en tijden zie: www.sociaal-
werk-oij.nl/open-inloop-sociaal-werk/

Naast vrijwel iedere inwoner met een zorgvraag staat ook een betekenisvolle naaste die hulp en onder-
steuning biedt. Hun inzet is van onschatbare waarde.

http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Zorgwerkgevers bieden 
baankansen aan Achterhoekse 
nieuwkomers 
Zorgwerkgevers Vitaal Thuiszorg, ZorgPlus, T-Zorg en MIEP Huishoud-
service hebben op donderdag 23 juni een intentieverklaring getekend. Zij 
sluiten hiermee officieel aan bij het scholingstraject ‘Nieuwkomers in de 
zorg’ en geven baangarantie wanneer Achterhoekse statushouders een 
aangepaste BBL-opleiding afronden. Per september dit jaar begint een 
nieuwe groep met het onderwijs aan het Graafschap College.

Tijdens de officiële aftrap-bijeenkomst 
in Doetinchem schreven acht nieuwe 
leerlingen zich in bij de opleiding en 
bij Achterhoeks talentenfonds Opijver 
voor een scholingsvoucher. De vier 
werkgevers aan wie ze gekoppeld zijn, 
tekenden vervolgens een intentieverkla-
ring. Zij willen statushouders graag een 
duurzaam perspectief op werk bieden, 
zodat ze inzetbaar zijn voor vacatures 
die openstaan in (huishoudelijke) zorg en 
ondersteuning. 

Wethouder John Haverdil: “Dit is 
een mooi en belangrijk initiatief. Ook 
nieuwkomers moeten mee kunnen doen, 
financieel zelfredzaam worden en een 
duurzaam perspectief hebben. Het mes 
snijdt zo aan twee kanten: nieuwkomers 
bouwen een zelfstandig bestaan op door 
een baan en de samenleving is geholpen 
met extra ondersteuning.” 

Personeelstekorten in de zorg 
Voor Esther Hoekzema, bestuurder 
bij zorginstelling Vitaal Thuiszorg en 
initiatiefnemer van het traject, zijn de 
oplopende personeelstekorten directe 
aanleiding geweest om in actie te 
komen. “Soms moeten we nee zeggen 
tegen ziekenhuizen en huisartsen. Dat 

voelt heel onnatuurlijk om te doen. 
Baankansen bieden aan nieuwkomers is 
voor ons een logische stap. Bovendien 
zien we veel potentie in de grote groep 
statushouders. 

Inhoud scholingstraject
Het Graafschap College heeft het scho-
lingstraject samengesteld, specifiek 
gericht op nieuwkomers. Hans Assink, 
opleidingsmanager van deze ‘entree-op-
leidingen’ bij het Graafschap College, 
licht toe: “Ze leren wat het zorgvak in de 
praktijk inhoudt, krijgen les in bijvoor-
beeld Nederlands en ‘burgerschap’ en in 
lopen in de eerste maanden al een aantal 
uur per week stage. Onder begeleiding 
van een buddy op de werkvloer voeren 
ze assisterende zorgtaken uit. Daar 
hoort het kennismaken met verschil-
lende aspecten van de Nederlandse 
cultuur bij. Zo proberen we hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Samenwerking in de Achterhoek
Het initiatief is tot stand gekomen door 
samenwerking van het Graafschap 
College, de Achterhoekse gemeenten, 
UWV, VNO-NCW, Vitaal Thuiszorg, Werk-
geversServicepunt Achterhoek en het 
Achterhoeks talentenfonds Opijver.

Wonen op voormalige locatie 
Helmink in Varsseveld

Het college van burgemeester en 
wethouders is blij met de plannen 
voor de Oranjestraat 1 in Varsseveld. 
Op de plek waar nu nog het gebouw 
van diepvriessupermarkt Helmink 
staat, kunnen appartementen worden 
gebouwd waar mensen lang kunnen 
blijven wonen.

Het plan is om een complex te bouwen 
met appartementen van verschillende 
grootte. Op het binnenterrein is plek 
voor bergingen (bijvoorbeeld voor 
scootmobielen), fietsenstallingen en 
parkeerplaatsen.

Het bestaande parkeerterrein aan de 
Oranjestraat wordt opnieuw ingedeeld 
met meer groen. Het aanzicht van het 
gebouw zal veranderen in een meer 
open gebouw dat er ook uitziet als 
woonlocatie. 

Aangepast ontwerp
In het verzoek voor Oranjestraat 1 lag 
eerst een voorstel voor 7 grote villa’s. 
Maar inwoners hebben aangegeven dat 
er meer behoefte is aan appartementen 
waar ze ook op latere leeftijd kunnen 
(blijven) wonen. Hier is naar geluisterd 
en het ontwerp is aangepast.

Hoe nu verder?
Het plan wordt verder uitgewerkt. Om 
dat goed te doen is daar tijd voor nodig. 
Na drie jaar moet er een plan liggen en 
kan meteen gebouwd gaan worden. De 
bouw mag ook maximaal drie jaar duren.

Wilt u meer weten over de 
woningbouwplannen van de gemeente? 
Kijk dan op de website:  
www.oude-ijsselstreek.nl en zoek op 
‘woningbouw’. 

Op de plek waar nu nog het gebouw van Helmink Diepvries staat, zijn appartementen gepland waar 
mensen lang kunnen blijven wonen. (Foto: Matthijs Groot Nibbelink)

Afschrijving automatische incasso gemeentelijke belastingen juni later
In verband met de overstap naar 
nieuwe software, kan de incasso-ter-
mijn 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.

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.oude-ijsselstreek.nl
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Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad? Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Gemeenteraad brengt bezoek aan Wonion
Op woensdag 15 juni ging de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op bezoek bij Wonion in Ulft. 
Wonion is een wooncorporatie die zorgt voor goede en betaalbare woningen in onze gemeente. De 
raad was uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het kantoor op het DRU Industriepark.

Als maatschappelijk georiënteerde organisatie staat 
duurzaamheid hoog in het vaandel bij Wonion. We 
moeten met z’n allen zuinig zijn op onze aarde en 
alles wat daarop leeft. Deze missie sluit goed aan bij 
de doelen van de gemeenteraad.  
Om een zo duurzaam mogelijke woningvoorraad 
te bereiken, worden er energiezuinige woningen 
gebouwd. Daarnaast worden bestaande woningen 
aangepast, zodat deze ook minder energie 
verbruiken. Dit alles wordt gerealiseerd terwijl er 
rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en de 
voorzieningen in de wijk. Comfortabel, betaalbaar en 

duurzaam wonen voor de inwoners van de gemeente 
staat voorop. 

Betaalbaarheid
Naast duurzaamheid heeft betaalbaarheid grote 
prioriteit bij Wonion. Het leven wordt steeds duurder 
en dat merken we allemaal in onze portemonnee. 
Betaalbaar kunnen wonen is daarom van groot belang. 
Verduurzaming speelt hier een rol in omdat dat de 
woonlasten kan drukken. De gemeenteraad hoorde 
dat Wonion altijd maatwerk probeert te leveren. Dit 
doen ze door in gesprek te gaan met bewoners, 

waardoor gezamenlijk eigenlijk altijd wel een oplossing 
gevonden wordt. Het doel van de organisatie is dan 
ook om maatwerk te blijven leveren in de toekomst. 

Het bezoek
Wethouder Ben Hiddinga was ook aanwezig bij dit 
werkbezoek van raadsleden en fractieassistenten. 
Na soep met een broodje nam iedereen plaats in de 
vergaderzaal, waar een uitgebreide presentatie werd 
gegeven. Er was voldoende tijd om vragen te stellen en 
daar werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De 
raad kreeg veel duidelijkheid over de organisatie zelf, 
de actuele stand van zaken, specifieke situaties en 
ontwikkelingen in de markt. Wonion heeft ook mooie 
plannen kunnen delen met de raad tijdens dit leerzame 
en nuttige bezoek. 



Arrow-Right Arrow-Right Hier sta ik voor
Sociaal... wat betekent dat?
Wist je dat het woord ‘sociaal’ afgeleid is van het Latijnse 
woord Socius en ‘vriend’ of ‘metgezel’ betekent? Als je 
het sociaal-cultureel bekijkt, wil het zeggen dat je mensen 
centraal zet, dat je de mens wil zien en snappen.
Zo zie ik mijn raadswerk. Samen met inwoners inhoud 
geven aan besluiten die in een gemeenteraad genomen 
worden. Of het nu om een vergunning gaat of het 
aanvragen van bijstand, dat regelen we gelijkwaardig 
en vriendschappelijk met elkaar. De één is niet meer 
dan de ander. Het woord ‘klant’ past daarom niet bij een 
gemeente. Klant ben je in een winkel. Een gemeente-
bestuur is er voor de inwoners, het gemeentebestuur 
bestaat immers zelf ook uit inwoners en gezamenlijk 
regelen we het sociaal. Daar mag je mij aan houden. 
Daar sta ik voor. 

Willie Oort-Löwenthal 
Fractievoorzitter PvdA

Locatie:
DRU Conferentiezaal

Raadspraat: raadsleden aan het woord

Camiel 
Vanderhoeven, 
Fractievoorzitter 
D66

‘Samen Sterker Thuis’

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 
(MO), die ik mag voorzitten, wordt gewerkt 
aan een vergaande samenwerking tussen 
de gemeente en zorgverleners zoals Sensire 
en Azora. Het doel van deze samenwerking 
is om de verschillende zorgregelingen 
(Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg) meer 
op elkaar aan te laten sluiten.

Doel
Dat maakt het niet alleen makkelijker voor de inwoner, 
maar ook voor de zorgprofessional, die minder tijd 
kwijt is aan het uitzoeken wat nu precies onder welke 
regeling moet vallen. Het helpt ook bij onze ambitie om 
mensen langer in hun vertrouwde omgeving – thuis – 
te laten blijven wonen en zelf te blijven doen wat ze zelf 
kunnen, uiteraard met voldoende ondersteuning.

Verordening
We weten inmiddels hoe deze samenwerking eruit 
moet gaan zien. Nu zijn we bezig om de gemeentelijke 
Verordening Sociaal Domein zo aan te passen dat die 
aansluit bij de nieuwe werkwijze. Als we deze nieuwe 
verordening in de raadsvergadering van september 
vastgesteld hebben, hebben we een mooie stap gezet 
in het ‘werken vanuit de bedoeling’ als visie voor het 
Sociaal Domein.

Jeanette Elstak, 
Fractievoorzitter 
CDA

De voorjaarsnota

In de voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar 
wat bepaalde ontwikkelingen gaan betekenen 
voor zowel het lopende begrotingsjaar als de 
komende begrotingsjaren. De gemeenteraad 
kan met de nota financiële kaders meegeven 
waarbinnen het college de programmabegroting 
moet opstellen.

De afgelopen vier jaar zijn er een groot aantal 
voorstellen vastgesteld door de raad die de komende 
vier jaar tot uitvoer zullen komen. Je zou kunnen 
zeggen dat deze voorjaarsnota beleidsarm is. Dit 
dekt echter niet helemaal de lading; het is juist een 
bijzondere voorjaarsnota. Er zijn ontwikkelingen die 
een zware wissel trekken op het gemeentebestuur; 
denk aan Oekraïne, de stijgende gasprijzen en de 
bekendmaking vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van 
het stikstofbeleid. 

Waardevolle inkijk
Is deze voorjaarsnota dan helemaal voor niks? 
Zeker niet! Het biedt een waardevolle inkijk in hoe 
onze financiële situatie nu is en waar we eventueel 
een afwijking kunnen verwachten. Het helpt de 
gemeenteraad om, met oog op de begroting later dit 
jaar, nog eventuele keuzes te maken, zodat we een 
mooie en financieel gezonde gemeente blijven.

Richard de Lange,
Fractievoorzitter
ADA

Openheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was de 
opkomst erg laag. Het verloren vertrouwen 
in de gemeentepolitiek kan alleen worden 
terugverdiend door open en eerlijk te zijn 
en een einde te maken aan beslotenheid en 
achterkamertjespolitiek.

Tussenstand
Dat lukt nog niet. Over de verkiezingsbelofte om snel 
100 ‘Uuthuuskes’ te bouwen, tegen een maximumhuur 
van € 500,00 blijft het bijvoorbeeld ijzig stil, terwijl er wel 
ontwikkelingen zijn.

Juist daarom is ADA blij met de Wet open overheid 
(Woo), die de gemeente verplicht om informatie te 
verstrekken, die tot nu toe geheim bleef. De meeste 
besluiten van burgemeester en wethouders en de 
beleidsadviezen van de ambtenaren zijn tot nu toe niet 
beschikbaar. Zelfs niet voor gemeenteraadsleden. Dat 
wordt dus anders. 

Vanwege automatiseringsproblemen wordt een deel 
van de Woo later ingevoerd. ADA heeft het college 
gevraagd om alvast de agenda’s en de besluitenlijsten 
van de collegevergaderingen openbaar te maken. Deze 
kleine moeite willen deze wethouders niet doen. Ze 
laten voorlopig alles bij het oude en laten daarmee een 
kans liggen om teleurgestelde wegblijvers te laten zien 
dat stemmen wel de moeite waard is.

Volgende week komen de fracties van PvdA, Lokaal Belang en Dorp en Platteland Beweging aan het woord.
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
GENDRINGEN
- Anholtseweg 17, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: verbouw monumentaal 
pand terug in originele staat, vergunning verzonden 
17-06-2022, procedure 3A

- Grotestraat 21, exploitatie- en alcoholwet Motto 
Gendringen, vergunning verzonden 20-06-2022, 
procedure 3B

HEELWEG
- Hoge Weg 20 & 20a, melding aanleg gesloten bodem-

energiesystemen bij woningen, acceptatie verzonden 
20-06-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Egginkstraat, bouw woning verdagen besluit met 6 

weken, besluit verzonden 22-06-2022, procedure 3A
- Kapelweg 3, kappen 1 linde, herplant van 14 

knotwilgen, vergunning verzonden 21-06-2022, 
procedure 3A

- Oude Dinxperloseweg (weide links naast nummer 
57), Daklozenparty 25-06-2022i en Azora bedrijfs-
feest 26-06-2022, vergunning verzonden 20-06-2022, 
procedure 3B

- Prins Bernhardstraat 1, handelingen met gevolgen 
voor beschermde monumenten en bouwen: verbouw 
pand, vergunning verzonden 20-06-2022, procedure 
3A

- Ulftseweg 128, handelen in strijd met regels R.O.: 
weiland gebruiken als festivalterrein, aanvraag 
ontvangen 20-06-2022, procedure 1

TERBORG
- Varsseveldseweg 20A, nieuwbouw bedrijfshal, 

vergunning verzonden 22-06-2022, procedure 3A

ULFT
- Akkerstraat 31, aanwijzen gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken, besluit gepubliceerd in Gemeente-
blad 29-06-2022, procedure 3A

- De Bolanden 7, bouw overkapping, vergunning 
verzonden 20-06-2022, procedure 3A

- Industrieweg 4, verdagen besluit met 6 weken, besluit 
verzonden 20-06-2022, procedure 3A

VARSSELDER
- Brinkweg 3, handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten: renovatie rieten kap,   
vergunning verzonden 17-07-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Dominee Thomsonstraat 2, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 21-06-2022, procedure 1 
- Dominee Thomsonstraat 4, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 21-06-2022, procedure 1 
- Kerkplein, wegafsluiting gedeelte Kerkplein i.v.m. 

buurtfeest 13-08-2022, vergunning verzonden 
22-06-2022, procedure 3A

- Spoorstraat 5, melding brandveilig gebruik, acceptatie 
verzonden 16-06-2022, procedure 1

VOORST
- Grensweg 15, handelen in strijd met regels RO, 

bouwen en beperkte milieutoets, plaatsen container 
t.b.v. monomestvergister, aanvraag ontvangen 
20-06-2022, procedure 1

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. 

Voor procedures, zie pagina 3

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

