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Nieuw college gaat 
aan de slag
Oude IJsselstreek heeft een nieuw college. Donderdag 2 juni zijn de 5 wethouders 
geïnstalleerd: Ria Ankersmit, Ben Hiddinga, Marco Bennink (Lokaal Belang), 
Janine Kock (CDA) en John Haverdil (PvdA). Samen met burgemeester Otwin van 
Dijk vormen zij het nieuwe college. De plannen voor de komende 4 jaar staan in 
het coalitieprogramma ‘Oude IJsselstreek maakt samen sterk.’ 

Lokaal Belang heeft als grootste partij het 
initiatief genomen om een nieuwe coalitie 
te vormen. Eerst heeft een onafhankelijke 
informateur met alle partijen gesproken. Hij 
adviseerde een coalitie van Lokaal Belang, 
PvdA en CDA voor continuïteit en stabiliteit. 
Deze drie partijen hebben vervolgens het 
coalitieprogramma opgesteld. Daarbij 
hebben ze ook input gevraagd van de 
andere partijen. 

Breed perspectief
De coalitie gaat werken vanuit een breed 
perspectief; de brede welvaart. Het is 
een onzekere tijd, met veel grote externe 
invloeden, waar we de komende vier jaar 
rekening mee moeten houden. Daarbij 
liggen er grote internationale en nationale 
opgaven, zoals het klimaat en woningbouw, 
die we moeten vertalen naar onze 
gemeente. In het coalitieprogramma staan 
de verschillende thema’s op hoofdlijnen 
beschreven. Deze staan echter niet los 
van elkaar. Wonen, werk en zorg zijn 
bijvoorbeeld allemaal met elkaar verbonden. 
De coalitie kijkt naar het totaalplaatje. 

Oude IJsselstreek maakt samen sterk.
In de afgelopen jaren zijn verschillende 

visies en beleidsstukken geschreven. Nu 
is het, zo vinden de coalitiepartijen, tijd 
voor actie en daadkracht. De plannen 
moeten worden uitgevoerd. De wensen en 
ambities moeten uiteraard passen binnen 
de financiële mogelijkheden. De coalitie wil 
de gezonde financiële positie behouden 
en de drie partijen kiezen niet voor 
lastenverzwaring voor de inwoners. 

Betrokken politiek
De coalitiepartijen beseffen ook dat ze 
dit niet alleen kunnen. Gemeenteraad, 
inwoners, ondernemers, en organisaties 
vormen een schakel en leveren een 
bijdrage. De lage opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat 
het nodig is het vertrouwen van inwoners te 
herwinnen. Daar gaat de coalitie mee aan 
de slag.

Meer informatie op de website
De gemeenteraad heeft op donderdag 2 
juni het coalitieprogramma besproken. U 
kunt het programma inzien op de website 
van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl 
(zoek op college van B&W). Daar kunt u ook 
lezen welke onderwerpen de verschillende 
wethouders in hun portefeuille hebben. 

De vijf wethouders van het  
nieuwe college: vlnr Janine Kock, 

Marco Bennink, John Haverdil,  
Ben Hiddinga en Ria Ankersmit 

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.

Raads- 
bijeenkomsten  
juni 2022
De raadscommissies vinden plaats op het 
DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 in 
Ulft. Aanvang: 20.00 uur. De vergaderingen 
zijn openbaar en er is een publieke tribune. U 
kunt de vergaderingen ook online volgen via 
de livestream zoals u hieronder kunt lezen.

Raadscommissie AFE, 13 juni 2022
Onderwerp:
• Jaarrekening in aanwezigheid van 

accountant

Raadscommissie FL, 15 juni 2022
Onderwerpen:
• Inspraak door gebruikers Möllepad 

Varsseveld
• Bestemmingsplan “Kleine en Grote Beer, 

Westendorp”
• Bestemmingsplan “Kom Varsseveld, 

supermarkt Boterstraat’’ 
• Meerjarenprognose Grondexploitatie 

(MPG)
• Jaarstukken ODA

Raadscommissie MO, 16 juni 2022
Onderwerpen:
• Bestuursopdracht Wmo
• Jaarstukken GGD Noord- en Oost-
 Gelderland 
• Jaarstukken Stadsbank 

De agenda en de vergaderstukken bij de 
agendapunten voor de raad kunt u raad- 
plegen via https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. 
Daar zijn de vergaderingen live te volgen. U 
kunt ook gebruik maken van de iPad-App 
‘GO.vergaderingen’. Bij commissieverga-
deringen 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:
T. (0315) 292 439
E. m.looman@oude-ijsselstreek.nl

De gemeente op social media
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mailto:m.looman%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
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Het water op om gebied rond de 
IJssel te ontdekken

Er is veel te ontdekken in het gebied 
rondom de Oude IJssel. Dat vond ook 
Heemraad Antoinet Looman van het 
Waterschap Rijn en IJssel. Sinds kort is zij 
het bestuurlijk aanspreekpunt geworden 
voor de Oude-IJssel en de A-Strang. Om 
goed kennis te maken met elkaar en met 
het gebied stapte ze vorige week samen 
met wethouders Ria Ankersmit en Ben 
Hiddinga in de boot en op de fiets voor 
een tocht door het mooie landschap.

“Als dagelijks bestuurder van het 
Waterschap vind ik het belangrijk 
om ‘mijn aandachtsgebied’ goed te 
verkennen. Om het gebied goed te 
kunnen ontwikkelen en beheren is dat 
essentieel. ‘Water en bodem als leidend 

principe voor de inrichting van ons land’ 
is niet voor niets in het regeerakkoord zo 
genoemd… en ‘water verbindt’ is de naam 
van ons coalitieakkoord. Alleen samen 
kunnen we een antwoord vinden op de 
grote maatschappelijke thema’s die nu 
spelen: of het nu klimaatverandering is, 
biodiversiteit, de energietransitie of het 
sluiten van kringlopen (bijvoorbeeld kring-
looplandbouw en circulaire economie). 
En met samen bedoel ik ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, grond- 
eigenaren, bewoners en overheden. 
Zowel hier als over de grens. Want ook in 
Duitsland speelt de Oude IJssel een grote 
rol. Met de kennismaking deze middag is 
daarvoor een mooie stap gezet”, aldus de 
Heemraad. 

Vlnr wethouders Ria Ankersmit, Ben Hiddinga en Antoinet Looman, heemraad Waterschap Rijn en IJssel

Informatiewandeling Zwarte Veen
Op 22 maart zijn de eerste plannen 
gepresenteerd voor de herinrichting van 
het Zwarte Veen. Bent u geïnteresseerd? 
Op donderdag 16 juni (om 19.30 uur) en 
zaterdag 18 juni (om 09.30 uur) zijn er 

wandelingen door het gebied met uitleg. 
Indien u aan één van de wandelingen wilt 
deelnemen, verzoeken wij u zich hiervoor 
aan te melden. Voor meer informatie:
www.oude-ijsselstreek.nl/zwarteveen.

Haal je informatie en prik lokaal 
bij voetbalvereniging Terborg
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni is 
de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
weer in 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 nu om de 
1e, 2e of 3e vaccinatie gaat, of de 1e of 
2e booster. Op de GGD-website (www.
ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/
vaccinatielocaties) is meer informatie 
te vinden over hoeveel tijd er tussen 

een besmetting of eerdere vaccinatie 
en de volgende moet zitten. Op deze 
website zie je ook waar je na 8 juni 
terecht kunt voor een vaccinatie.
Neem je mondkapje en 
identiteitsbewijs mee en loop zonder 
afspraak binnen bij Voetbalvereniging 
Terborg, Sportpark De Paasberg,  
‘t Veld 20 in Terborg.
Je kunt op deze priklocatie niet terecht 
voor een vaccinatie met Novavax.

Scholenproject over visuele 
beperkingen
Tijdens het scholenproject van de 
werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’ laten 
we leerlingen van lagere scholen 
kennismaken met beperkingen. 
Bijvoorbeeld over leven met een 
rolstoel, doofheid of een visuele 
beperking. Ik ben lid van de 
werkgroep en bijna blind. Samen met 
Erna Moons die blind is, leg ik aan 
scholieren uit wat het betekent als je 
slecht of helemaal niet kunt zien.
Ik woon in Terborg en ben buitenshuis 
afhankelijk van een rolstoel. Erna 
woont in Ulft en haar geleidehond 
zorgt ervoor dat ze buiten niet over 
obstakels struikelt of valt.

Erna laat de leerlingen ervaren 
hoe het is om blind te zijn op een 
parcours met obstakels. Zij gaan 
twee aan twee het parcours met 
obstakels lopen. Eén leerling draagt 
een oogmasker en probeert de weg te 
zoeken met behulp van een taststok. 
De tweede leerling geeft aanwijzingen 
en zegt in welke richting hij/zij moet 
lopen. Een hilarische bezigheid 
waarbij veel wordt gelachen.
Ook doen de leerlingen een 
luisterspelletje. Een geblinddoekte 
leerling staat voor de groep. Een 

klasgenootje zegt iets. De leerling met 
de blinddoek moet dan raden wie er 
iets heeft gezegd.
Vaak is er een leerling, die iemand 
met een visuele beperking in de 
familie- of kennissenkring heeft. Die 
leerling vertelt dan over zijn of haar 
eigen ervaringen.

Ook krijgen de leerlingen een kaart 
met daarop het alfabet en de cijfers 
in braille. Door zelf de puntjes te 
voelen, leren de scholieren welke 
letter er staat. Op die kaart staat 
ook een verhaaltje in braille. Over 
deze brailleles is iedereen altijd 
heel enthousiast. Binnenkort wordt 
deze activiteit weer aangeboden op 
één van de basisscholen in onze 
gemeente.

Riemke de Boer
Werkgroep Onbeperkt Meedoen

Heeft uw basisschool ook interesse 
in deelname aan het ‘Scholenproject’? 
Meld u dan nu aan via de Facebook-
pagina ‘Onbeperkt Meedoen’, door 
een bericht achter te laten onder 
vermelding van het ‘Scholenproject’ en 
uw contactgegevens.

http://www.oude-ijsselstreek.nl/zwarteveen
http://www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatielocaties
http://www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatielocaties
http://www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatielocaties
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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, 
locatie Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 
Varsseveld, Sinderenseweg 74 Sinderen”
Vorige week is de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, locatie 
Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 Varsseveld, 
Sinderenseweg 74 Sinderen” met ingang van 2 
juni 2022 bekend gemaakt. In de bekendmaking 
wordt onder Inzage onbedoeld gesproken over 

het ontwerpbestemmingsplan “Kom Varsseveld, 
supermarkt Boterstraat”. Hier had net als in de titel 
het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, locatie 
Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 Varsseveld, 
Sinderenseweg 74 Sinderen” moeten staan. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 14-06-2022 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 09-06-2022 vinden op  
www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde 
bouwplannen worden behandeld.

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. 

Vergunningen/meldingen
ETTEN
- Molenstraat, Dorpsstraat en Sint Lidwinastraat, 

wegafsluiting i.v.m. dorpsontbijt 19-06-2022, besluit 
verzonden 31-05-2022, procedure 3A

HEELWEG
- Koolweg 2B, verwijderen asbest, acceptatie 

verzonden 31-05-2022, procedure 1
- Veenweg 25, melding Activiteitenbesluit: bouw van 

een mestsilo, acceptatie verzonden 25-05-2022, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 09-06-2022)

MEGCHELEN
- Nieuweweg 18, kappen één linde, herplant op het 

erf van twee fruitbomen, vergunning verzonden 
25-05-2022, procedure 3A

NETTERDEN
- Netterdensestraat 17, verwijderen asbest golfplaten, 

acceptatie verzonden 30-05-2022, procedure 1
- Netterdensestraat 30, verwijderen asbest golfplaten, 

acceptatie verzonden 30-05-2022, procedure 1

SILVOLDE
- Kapelweg 3, kap dode lindeboom, herplant 14 

knotwilgen, aanvraag ontvangen 29-05-2022, 
procedure 1

- Melkweg 28, uitbreiden van de garage d.m.v. een 
dakkapel, vergunning verzonden 01-06-2022, 
procedure 3A

TERBORG
- Langs de Akkermansbeek t.h.v. Prins Mauritshof 

18, kappen vijf wilgen, herplant op de locatie van 3 
tamme kastanjes en 2 gewone esdoorns, vergunning 
verzonden 25-05-2022, procedure 3A

- IJsselweg 45, uitbreiden bedrijfspand, verdagen van 
het besluit met 6 weken, verzonden 01-06-2022, 
procedure 3A

ULFT
- Allee 71, bouwen schuur en overkapping, aanvraag 

ontvangen 30-05-2022, procedure 1
- De Hogenkamp ongenummerd, bouw bedrijfsge-

bouw, aanvraag ontvangen 25-05-2022, procedure 1
- Dr. Ariënsstraat 29, verdagen beslistermijn met 6 

weken, besluit verzonden 26-05-2022, procedure 3A

- Hogeweg 2B, voorgevel vervangen door raam en 
vervangen garagedeuren voor stukje muur en enkele 
deur, aanvraag ontvangen d.d. 27-05-2022, procedure 1

- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 
tijdelijke afzetting terras met spantent, vergunning 
verzonden 30-05-2022, procedure 3A

VARSSEVELD
- Breukelaarweg 23, melding Activiteitenbesluit: 

verplaatsen wasplaats in gebruik nemen opslagloods, 
acceptatie verzonden 25-05-2022, procedure 1  
(2 weken ter inzage m.i.v. 09-06-2022)

- Koningin Julianalaan 3, woning splitsing, vergunning 
verzonden 01-06-2022, procedure 3A

WESTENDORP
- Halseweg 2, evenementenvergunning zomerfeest 

24, 25 en 26 juni 2022, besluit verzonden 31-05-2022, 
procedure 3A

- Halseweg 2, wegafsluiting 24, 25 en 26 juni 2022, 
besluit verzonden 31-05-2022, procedure 3A

- Schilderinklaan 15, plaatsen dakkapellen, vergunning 
verzonden 30-05-2022, procedure 3A

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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