
15 juni 2022

Energieneutraal in Oude 
IJsselstreek   2

Win een Waka Waka-lamp   3

Nieuwe raadsleden en 
fractieassistenten   4

Vergunningen/meldingen   5

Voormalig wooncentrum  
in Ulft wordt ingezet als  
opvanglocatie
De gemeente gaat een voormalige woonlocatie van Zozijn in Ulft inzetten als 
gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw aan de 
Dr. Van Hengelstraat is per direct beschikbaar. De komende weken gaan we het 
gebouw inrichten. 

Een geschikte opvanglocatie
De Nederlandse regering houdt er rekening 
mee dat het aantal vluchtelingen uit 
Oekraïne nog toeneemt. Daarom blijven er 
nog opvanglocaties nodig. Het voormalige 
wooncentrum aan de Dr. Van Hengelstraat 
in Ulft is inzetbaar als opvanglocatie. Het 
gebouw heeft 15 woonunits, een aantal 
keukens en twee gezamenlijke woonruimtes 
op de begane grond. De gemeente bekijkt 
wat er nog moet gebeuren om de opvang te 
kunnen starten. De komende weken wordt 
de locatie ingericht.

We weten nog niet alles
Op dit moment is nog niet bekend wanneer 
vluchtelingen op deze locatie worden 
opgevangen, hoeveel vluchtelingen er 
komen, en hoe lang ze blijven. De Veilig-
heidsregio coördineert de bezetting van de 
opvanglocaties in onze regio (22 gemeenten 
in Noord- en Oost Gelderland). De ontwikke-
lingen in Oekraïne en het aantal Oekraïense 
vluchtelingen dat Nederland binnenkomt en 
onderdak nodig heeft, is daarbij bepalend. 
Zodra we meer weten hierover, maken we 
dat ook bekend via onze mediakanalen.

Overige opvang
Er verblijven nu ruim vijftig Oekraïense 
vluchtelingen in Oude IJsselstreek bij 
gastgezinnen of in particuliere opvang. 
Daarnaast is de afgelopen weken het 
voormalige schoolgebouw De Drie Linden 
in Silvolde ingericht als noodopvanglocatie 
voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit 
moment verblijven er enkele vluchtelingen in 
De Drie Linden.

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/oekraine 
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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.

Taxusinzameling start in 2023 weer op
Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich in voor de strijd tegen kanker. De 
stichting heeft besloten de inzameling dit jaar over te slaan. De kosten voor het 
inzamelen en verwerken van het snoeisel zijn op dit moment te hoog. Daarnaast 
liggen de bedrijven die het snoeisel verwerken door corona regelmatig stil 
waardoor zij geen nieuw snoeisel kunnen aannemen.

Taxus Taxi in 2023 weer actief
Het doet de organisatie pijn dat zij een 
jaar moeten overslaan. “Wij vinden het 
erg vervelend, zeker voor de mensen die 
ons al jaren steunen en hun snoeisel altijd 
met de grootste zorg aanbieden”, aldus 

Werner Toonen, coördinator van Stichting 
Taxus Taxi. “Aan deze mensen willen wij 
meegeven dat wij in 2023 zeker weer 
van de partij zullen zijn. De inzameling 
mag dan één jaartje overslaan, maar de 
strijd tegen kanker wordt onverminderd 
doorgezet.”   
  
Voor 2022 voldoende voorraad
Op dit moment is er nog voldoende 
medicijn voorradig is. Dat er in 2022 geen 

inzameling plaatsvindt, heeft geen effect 
voor de mensen die het medicijn nodig 
hebben. Dit neemt natuurlijk niet weg dat 
de inzameling in 2023 gewoon plaats zal 
moeten- en gaat vinden. 
 
Meer over het besluit van de Stichting 
Taxus Taxi leest u op onze website onder 
‘Nieuws’. 

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


Energieneutraal in  
Gemeente Oude IJsselstreek
Samen maken we er werk van

Duurzame Bedrijven in Oude IJsselstreek
Voor bedrijven in onze gemeenten is het belangrijk om te verduurzamen. De zijn hier dan ook al flink 
mee aan de slag. Om bedrijven te ondersteunen is er het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam, 
opgezet door verschillende gemeenten in de Achterhoek. Duurzaamheidswethouder Janine Kock 
ging bij enkele van hen op bezoek om hun ervaringen hiermee te horen.  

Polyurethaanverwerker KROV in Varsseveld
De wethouder nam onder andere een kijkje bij KROV 
in Varsseveld, een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in treininrichtingen en veel aandacht heeft voor 
duurzaamheid. In vrijwel iedere trein in Europa ziet u 
treintafels, stoelen en wanden terug die gefabriceerd 
zijn door KROV. Het bedrijf heeft een gratis scan laten 
uitvoeren door Achterhoek Onderneemt Duurzaam. 
General manager René Baakman: “De scan is gratis, 
dus waarom zou je het niet doen. Wij hebben de scan 
direct gedaan en we hebben inmiddels alle lampen 
vervangen om kosten te besparen. Daarnaast staan 
in het rapport ook adviezen op het gebied van het 
plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van 
tl-buizen.” Wethouder Janine Kock: “Geweldig dat dit 
bedrijf zich zowel inzet voor duurzame producten 
voor haar klanten als verduurzaming van haar 
bedrijfspand.”  

Dierenspeciaalzaak Spoorzicht in Terborg
Als het gaat om het verduurzamen van bedrijven 
denken we vaak aan grote industriële fabrieken 
met forse machines die stroom vreten en veel gas 
verbruiken. Maar ook voor kleinere ondernemingen kan 
verduurzaming een belangrijke stap zijn. Bijvoorbeeld 
voor Dierenspeciaalzaak Spoorzicht in Terborg, 
waar wethouder Kock eveneens op bezoek ging. De 
winkel is gehuisvest in een prachtig maar oud pand, 

oorspronkelijk matig geïsoleerd. Ook staat de winkel vol 
met aquaria die allemaal een eigen verwarming hebben 
en daardoor veel stroom gebruiken. Verduurzamen 
is een goed middel om de kosten binnen te perken te 
houden. 

Om een goede start te maken nam Spoorzicht al 
in 2019 contact op met Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam (AOD). Hun ervaringen zijn positief. Vooral 
over het advies van bijbehorend bureau DOORadvies. 
“Deskundig advies waar je echt iets aan hebt, over 
dingen waar ikzelf niet eens aan had gedacht”, aldus 
eigenaar Bianca van Amerongen. “Naar mijn idee was 
onze HR-ketel aan vervanging toe. Dat bleek helemaal 
niet het geval. Wel zei de adviseur dat de twee pompjes 
in dezelfde ruimte onnodig veel energie kosten. Die 
zijn uiteindelijk vervangen. Dat was dus een mooi 
onverwacht verbeterpunt.” 

Verder zijn het dak, de zolder en de ramen geïsoleerd 
en zijn er zonnepanelen op het dak gelegd. De ambitie 
is om er nog meer te leggen. Dit was grotendeels 
mogelijk vanwege de duurzaamheidslening vanuit 
de gemeente: de Toekomstbestendig Wonen 
Lening met een laag rentepercentage. Deze is ook 
beschikbaar voor particulieren en kan voor allerlei 
duurzaamheidsmaatregelen gebruikt worden. 
Interesse? Neem dan contact op met het Energieloket: 
www.agemenergieloket.nl, energieloket@agem.nl, of bel 
met (0314) 820 360. 

Tot 30 juni is het voor bedrijven in de Achterhoek 
mogelijk om een gratis energiescan aan te vragen bij 
Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Met deze scan 
van uw bedrijf krijgt u in beeld hoeveel energie u kunt 
besparen en welke duurzame maatregelen u kunt 
nemen. Ook krijgt u een nauwkeurige berekening van de 
terugverdientijd van maatregelen. Meer informatie vindt 
u op: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.    

René Baakman, general manager van KROV in Varsseveld, geeft een kijkje in de keuken aan wethouder Janine Kock.

Bianca van Amerongen, eigenaar van Dierenspeciaalzaak Spoorzicht in Terborg, in gesprek met wethouder Kock.

http://www.agemenergieloket.nl
mailto:energieloket%40agem.nl?subject=
http://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl


Gratis uw banden op de 
juiste spanning!
Vanaf nu kunt u in Terborg de bandenspanning van 
uw auto laten checken en, als het nodig is, uw banden 
gratis oppompen. Hoewel dit eigenlijk elke twee 
maanden zou moeten, is dat vaak niet het geval. Op de 
parkeerplaats op het Marktplein in Terborg, bij de PLUS 
en de Lidl, staat nu een knalgele Slimme Bandenpomp. 
Deze is niet voor niets slim: hij meet hoeveel spanning 
in je banden zit en vult ze precies aan tot ze weer 
helemaal optimaal gevuld zijn. En misschien wel het 
belangrijkste: het is helemaal gratis. 
Een te zachte band laten rollen kost een auto veel 
meer moeite dan een harde band. Daardoor wordt er 

met een zachte band meer brandstof per kilometer 
verbruikt. Dit leidt tot meer CO2 uitstoot, maar ook tot 
meer benzinekosten. Zo zijn er nog meer voordelen 
aan een harde band: een zachte band slijt sneller, zorgt 
voor meer bandenslijpsel in het milieu, en geeft meer 
kans op een klapband. Het apparaat laat precies zien 
hoeveel geld, brandstof, slijtage, en CO2-uitstoot u met 
de opgepompte band bespaart. 
Slimme Bandenpompen staan niet alleen in Terborg, 
maar op verschillende plekken door heel Nederland. 
Alle locaties zijn te vinden op:  
www.bandopspanning.nl/locaties. 

Zonnepanelen 
op uw 
bedrijfsdak
Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen op uw 
bedrijfsdak? In de gemeente loopt het programma 
Zonnige Bedrijven. Hiermee kunt u gratis een 
quickscan krijgen met een uitgebreide indicatie van 
de potentie van uw dak. Ook als u vermoedt dat er 
weinig potentie is doordat het stroomnet vol zit, kan 
een quickscan altijd inzicht bieden. Misschien valt 
het mee en is uw dak gewoon geschikt! Belangrijk 
om te weten: op 28 juni opent een nieuwe ronde 
SDE++ subsidie, de subsidie voor grootschalige 
duurzame energieproductie. Geïnteresseerd? Kijk 
dan eens op www.agem.nl/zonnigebedrijven. 

Uw woning verduurzaamd en tevreden? 
Geef het als tip mee aan andere inwoners!
Heeft u een duurzame tip of goed idee voor andere 
inwoners van Oude IJsselstreek? We zijn vooral op 
zoek naar inwoners die met succes zelf al iets aan hun 
woning hebben verduurzaamd en dit willen aanraden 
aan anderen. Stuur die tip dan naar de gemeente! 
Mogelijk publiceren wij uw tip in het Gemeentenieuws, 
zodat anderen wellicht geïnspireerd raken. Zo maken 
we samen onze gemeente stapje voor stapje een beetje 
duurzamer. Met uw tip kunt u een fraaie Waka Waka 
Lamp winnen. Deze handige lamp en powerbank werkt 
op zonne-energie en wordt uitgereikt aan de inwoner 
met de beste, handigste of meest bruikbare tip. Stuur 
uw tip naar t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl. 

Deze keer gaat de lamp naar Esther Pol uit Gendringen. 
Zij stuurde ons het idee voor meer duurzame deelauto’s. 
De meeste huishoudens hebben één of zelfs meerdere 
auto’s. ’Deze staan vaak stil, zeker nu er veel thuis 
gewerkt wordt. Ook op de parkeerplaats van het 
gemeentehuis, in een buurt of straat, staan auto’s die 
daar lang stilstaan. Esther vindt het een mooi idee 
als mensen meer samenwerken met het idee van 
deelauto’s. Stel dat er vijf buren zijn die allemaal op een 
andere dag de auto nodig hebben. Dan is het misschien 
voldoende om gezamenlijk drie auto’s te hebben. Zo zijn 
er minder auto’s nodig, bespaar je benzine en dus ook 
op de kosten. Dank voor de tip Esther, we hopen dat 
jouw idee veel navolging krijgt!  . Esther Pol uit Gendringen won deze maand de Waka Waka-Lamp met haar tip voor duurzame deelauto's.

http://www.bandopspanning.nl/locaties
http://www.agem.nl/zonnigebedrijven
mailto:t.jacobs%40oude-ijsselstreek.nl?subject=


Raadszaken
Wat speelt er deze maand  
in onze gemeenteraad? Bekijk de agenda van  

de raadsbijeenkomsten

Nieuwe raadsleden en fractieassistenten
Op donderdag 2 juni heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek vijf wethouders geïnstalleerd, 
vijf nieuwe raadsleden beëdigd en maar liefst 33 fractieassistenten geïnstalleerd. Het was een 
feestelijke avond waarin veel bossen bloemen werden uitgereikt, handen werden geschud en veel 
mensen ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ of ‘Dat verklaar en beloof ik’ zeiden. Maar wie zijn er 
eigenlijk allemaal geïnstalleerd op 2 juni?

Tijdens deze feestelijke avond zijn er vijf wethouders 
geïnstalleerd, waardoor er 5 vacatures kwamen in 
de gemeenteraad. Er zijn daarom nieuwe raadsleden 
beëdigd. De nieuwe raadsleden voor Lokaal Belang 
zijn Stephen Gijsbers, Hans Duitshof en Luuk 
Wondergem. Zij nemen de plaatsen in van wethouders 
Ria Ankersmit, Ben Hiddinga en Marco Bennink. Voor 
de fractie van de Partij van de Arbeid is John Haverdil 
wethouder geworden. Doke Tempels neemt zijn 
zetel in de raad over. Voor het CDA is Guido Hakvoort 
teruggekomen in de gemeenteraad, omdat Janine 
Kock wederom wethouder is geworden. 

Fractieassistenten
Na het beëdigen van de nieuwe raadsleden was de 
avond echter nog niet voorbij. Er stonden daarna 
nog 33 fractieassistenten te trappelen om ook de 
eed of belofte af te leggen. Sommige van deze 

fractieassistenten hadden dit al een keer ervaren, 
maar voor anderen was het helemaal nieuw. De 
fractieassistenten zullen zitting gaan nemen in de 
raadscommissies en zij ondersteunen de raadsleden 
in het raadswerk. Fractieassistenten zijn dus erg 
waardevol voor de individuele fracties en voor de hele 
gemeenteraad. Iedere partij mag maximaal zes van 
deze ondersteuners laten installeren.

De fractie van Lokaal Belang heeft in totaal vijf 
fractieassistenten geïnstalleerd, namelijk Roel 
Salemink, Iris Epping, Peter Heesen, Diana Jillings en 
Ton Looman. De nieuwe fractie Dorp en Platteland 
Beweging heeft sinds 2 juni vijf fractieassistenten, 
maar daar komt er binnenkort nog één bij. De namen 
van deze ondersteuners luiden André Wikkerink, 
Everard Kemperman, Herman de Groot, Paul 
Gosselink en Tanja te Pas. Kees Wijnberg wordt 

op een later moment beëdigd. Het CDA heeft vier 
fractieassistenten, namelijk Ruud Gijbels, Joris ten 
Have, Roel Hunting en Jos Westerhof.

De Partij van de Arbeid heeft ervoor gekozen om 
zes assistenten voor te dragen. Ronald Slager, 
Theo van Amersfoort, Peter Breuker, Leo Epskamp, 
Marjolijn Gerritsen en Onno van de Groep staan 
paraat ter ondersteuning. De fractie van PRO! heeft 
drie fractieassistenten, en zij heten Elja Versteeg, 
Heini Peters en Gilbert Esser. Namens de VVD zullen 
vier fractieassistenten optreden: Jos Sluiter, Jan 
Spronk, Thea Teunissen-Sticker en Jan Hordijk. 
Ten slotte heeft D66 zes fractieassistenten die de 
eenmansfractie de nodige ondersteuning zullen gaan 
bieden. Deze zes bestaan uit Angélique van der Meer, 
Kyra Meulenbeek, Karen Smelt, Luke Buevink, Ziko van 
Dijk en Ine Woudstra.

U vindt het smoelenboek van de gemeenteraad op de 
website van de raad (https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
gemeenteraad). Op deze website vindt u tevens alle 
vergaderingen en de agenda’s. 

De vijf nieuwe raadsleden: vlnr Luuk Wondergem, Doke Tempels, Guido Hakvoort, Stephen Gijsbers en Hans Duitshof.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/gemeenteraad
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/gemeenteraad
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Openbare bekendmakingen 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
BREEDENBROEK
-	 Molenweg	12A,	definitieve	omgevingsvergunning	

milieu: wijzigen pluimveehouderij (milieu), besluit 
verzonden 01-06-2022, (ter inzage m.i.v. 16-06-2022, 
procedure	4A.	De	definitieve	vergunning	is	niet	
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp: er kan slechts 
beroep	tegen	deze	definitieve	vergunning	worden	
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpvergunning en men belanghebbende is.

- Molenweg 30A, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 09-06-2022, procedure 1

ETTEN
- Oude IJsselweg, evenement Steenovenconcert 

04-07-2022, besluit verzonden 07-06-2022, procedure 
3B

- Zeddamseweg 17, asbestemmingsterrein gebruiken 
om permanent as op te verstrooien, vergunning gepu-
bliceerd in Gemeenteblad 09-06-2022, procedure 3A

GENDRINGEN
- Omsteg 1, handelen in strijd met regels R.O.: NK 

Autocross, aanvraag ontvangen 08-06-2022, 
procedure 1

- Touwslagersbaan 2, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 03-06-2022, procedure 1

- Touwslagersbaan 41, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 03-06-2022, procedure 1  

- Ulftseweg 19, vervangen kozijnen, aanvraag 
ontvangen 03-06-2022, procedure 1

MEGCHELEN
- Julianaweg 35, uitbreiden woonhuis, vergunning 

verzonden 02-06-2022, procedure 3A

NETTERDEN
- Woldenburgseweg 1, evenementenvergunning voor 

kermis op 11 t/m 13 juni 2022, vergunning verzonden 
07-06-2022, procedure 3A

SILVOLDE
- Dinxperloseweg 24, realisatie kleine windmolen, 

aanvraag ontvangen 02-06-2022, procedure 1
- Egginkstraat 1, verwijderen asbest en slopen kassen, 

acceptatie verzonden 02-06-2022, procedure 1
- Ulftseweg 128, organiseren feestavond VVB 

18-06-2022, besluit verzonden 07-06-2022 procedure 
3B

SINDEREN
- Heidedijk 2, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

09-06-2022, procedure 1

TERBORG
- Doetinchemseweg 31, realisatie 2 woningen in 

bedrijfspand, aanvraag ontvangen 06-06-2022, 
procedure 1

- Ettensestraat 19, melding Activiteitenbesluit: 
verandering voor verplaatsen koelcel (milieu), 
acceptatie verzonden 02-06-2022, procedure 1 (2 
weken ter inzage m.i.v. 16-06-2022)

- Hoofdstraat 68, bouw brandscheiding winkel en 
bovenwoning, aanvraag ontvangen 31-05-2022, 
procedure 1

- Laan van Wisch 11, ophogen nok woonhuis, 
vergunning verzonden 08-06-2022, procedure 3A

- Tuinstraat 27, verwijderen asbest, acceptatie 
verzonden 02-06-2022, procedure 1

- Walstraat, slopen schuurtje, acceptatie verzonden 
02-06-2022, procedure 1

ULFT
- Hutteweg 28, handelen in strijd met regels R.O.: 

tijdelijke afzetting Baileybrug/DRU-kade/thv ketelhuis, 

vergunning verzonden 09-06-2022
- Badweg 2, evenement Olde Kermis 09-07-2022, 

besluit verzonden 01-06-2022, procedure 3B
- Bongersstraat 239C, plaatsen keerwanden, 

vergunning verzonden 08-06-2022, procedure 3A
- De Hogenkamp 22, uitbreiden bedrijfspand, 

vergunning verzonden 03-06-2022, procedure 3A
- Frank Daamenstraat 29, verwijderen asbest golfplaten 

acceptatie verzonden 09-06-2022, procedure 1
- Kievitstraat 17, plaatsen dakkapel, aanvraag 

ontvangen 01-06-2022, procedure 1
- Tuinstraat 17, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 

03-06-2022, procedure 1

VARSSELDER
- Hesterweg 21, plaatsen dakkapel, vergunning 

verzonden 09-06-2022, procedure 3A

WESTENDORP
- Boesvelderdijk 12 N001, verwijderen asbest, 

acceptatie verzonden 02-06-2022, procedure 1
- Halseweg 4, verwijderen asbest, acceptatie verzonden 

09-06-2022, procedure 1

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

