Gemeentenieuws
Netterden viert bevrijding
met onthulling herdenkingsmonument
Herdenkingsbijeenkomst
Voorafgaand aan de onthulling vond een
herdenkingsbijeenkomst plaats in de St.
Walburgiskerk. Tijdens deze bijeenkomst
werden de 5 omgekomen inzittenden, 4
Canadezen en 1 Engelsman, van de op
17 mei 1943 in Netterden neergestorte
Lancaster en de overledenen van het
bombardement van Emmerich op 7 oktober
1944 herdacht.

“Zij die stierven voor onze vrijheid, herinneren wij”, staat er op het herdenkingsmonument dat werd onthuld door Johan
Küster, voorzitter VLN en nabestaande Joanne Pellerin, dochter van Rocco Andrew.
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Op 31 maart 1945 is Netterden, na een
zware strijd, bevrijd door ‘The Queen’s
Own Cameron Highlanders of Canada’.
Tijdens deze bevrijding zijn 10 leden
van deze eenheid omgekomen. Ter ere
en nagedachtenis aan deze soldaten
werd afgelopen zaterdag, 28 maart, een
herdenkingsmonument onthuld door
Johan Küster, voorzitter van Vereniging
Leefbaarheid Netterden, en nabestaande
Joanne Pellerin, dochter van Speziali,
Rocco Andrew.

Diverse gasten en nabestaanden uit binnenen buitenland waren bij de herdenking
aanwezig. Het gemengd koor uit Netterden
bracht diverse verzoeknummers, van de
nabestaanden van deze soldaten, ten
gehore. Muziekvereniging Concordia en
Schuttersgilde St. Walburgis verzorgden de
muzikale begeleiding van de bijeenkomst.
Vrijheidsbank
Aan de eind van de middag werd ook een
Vrijheidsbank onthuld door Netterdense
kinderen en kinderen uit Klein Netterden
en Emmerich, die een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van deze
zogenoemde ‘Social Sofa’. Het ontwerp
en de uitvoering zijn van de hand van de
kunstenares Emeke Buitelaar.

BUUV Oude IJsselstreek: al 100!

Hans Alberse stopt
als burgemeester
Hans Alberse kondigde zondag zijn vertrek
als burgemeester van de gemeente Oude
IJsselstreek aan. In een open brief aan
de gemeenteraad licht hij zijn besluit toe:
‘De huidige bestuurscultuur vraagt om
een burgemeester met een ander soort
leiderschapsstijl.’ schrijft Alberse. In de
brief schrijft Alberse dat hij sinds zijn
benoeming in mei 2006 ‘met veel plezier,
inzet en overtuiging’ gewerkt heeft voor
de gemeente. Alberse: ‘Het bestuurlijk
klimaat is de afgelopen tijd veranderd.
Ik concludeer dat het tijd is om plaats te
maken voor een opvolger.’
Commissaris van de Koning Cornielje
heeft in een gesprek ingestemd met de
beslissing van Alberse. De burgemeester
draagt op 1 april 2015 zijn taken over aan
de locoburgemeester en de vicevoorzitter
van de gemeenteraad. De commissaris
van de Koning zal in overleg met de
fractievoorzitters van de gemeenteraad zo
snel mogelijk voorzien in een waarnemend
burgemeester.

Bezoekadres
Staringstraat 25 Gendringen
Openingstijden
Balie Burgerzaken
Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur
(ook op afspraak tijdens openingstijden)
Balies Zorgloket, Bouwen en Belastingen
Zonder afspraak:
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Op afspraak:
Maandag 8.30 - 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
Afspraak maken
U kunt telefonisch (vaak nog op dezelfde dag)
of via onze website (minimaal 1 dag van
tevoren) een afspraak maken:
Digitaal Loket/ Afspraak maken
Meldingenpunt
Een kapotte afvalcontainer, zwerfvuil, overstromende straatkolken, een flikkerende
lantaarnpaal, een losse stoeptegel, rioolklachten of ongediertelast: meld ze bij de
gemeente via het meldpunt op
www.oude-ijsselstreek.nl, aan de
Publieksbalie of via telefoon (0315) 292 292.
Melding calamiteiten buiten kantoortijd
Uitsluitend bij calamiteiten op gebied
van wegen, riolering, gladheid en storm:
(06) 10 93 28 92.

BUUV Oude IJsselstreek heeft afgelopen
week de 100ste aanmelding van een
deelnemer ontvangen! En dat terwijl ze
pas bestaat sinds december vorig jaar.
Binnen 3 maanden hebben zich 100
mensen gemeld met een hulpaanbod
of een hulpvraag. “Daar zijn we heel
blij mee, want dat overtreft onze
verwachtingen. Dat is ongeveer een
aanmelding per dag. Het is mooi om
te zien hoe contact leggen met elkaar
mensen helpt, goed doet en verder
brengt”, aldus Janrein van Oostrum die
spreekt namens de vrijwilligers van BUUV
Oude IJsselstreek.
Waar is BUUV voor?
BUUV is de marktplaats voor hulp in de
gemeente Oude IJsselstreek. Het is voor
iedereen, arm of rijk, jong of oud. Iedereen
met een hulpvraag of die hulp kan bieden
kan zich aanmelden. “Ik zal een voorbeeld
noemen”, zegt Van Oostrum. “Toen we
onlangs met het BUUV Team in vergadering

waren in wijkcentrum De Lichtenberg in
Silvolde, kwamen we in contact met een
mevrouw. Tijdens dit gesprek hoorde ze over
BUUV en meldde zich spontaan aan!”
Wilt u meer informatie over BUUV?
BUUV legt contacten. Heeft u ook hulp
nodig of wilt u hulp bieden aan anderen?
En u weet niet waar u terecht kunt.
Neem contact op met BUUV voor meer
informatie of aanmeldingen, via de website:
oudeijsselstreek.buuv.nu of bel: (0315)
292 333. BUUV geeft ook presentaties
voor verenigingen, stichtingen, bedrijven of
andere groepen die geïnteresseerd zijn in
BUUV. Daarvoor hebben zij een presentatie
ontwikkeld waarbij u in een half uur wordt
bijgepraat over hoe BUUV werkt en wat u
ermee zou kunnen doen.
E. info@oudeijsselstreek.buuv.nu
T. (0315) 292 333
W. www.oudeijsselstreek.buuv.nu

Denk mee over
onze nieuwe website
De gemeente werkt aan een nieuwe
website. De bouw van deze website
is inmiddels flink gevorderd. We horen
graag wat u als gebruiker vindt van deze
nieuwe site.
Op www.oude-ijsselstreek.nl vindt u
van 30 maart t/m 8 april een korte
vragenlijst. Doet en denkt u met ons
mee? Zodat we de nieuwe website zoveel
mogelijk kunnen laten aansluiten bij de
behoeften van u, de gebruiker.

Openingstijden
rond Pasen
Op Goede Vrijdag, 3 april,
en op 2e paasdag, 6 april,
is het gemeentehuis gesloten.
Op dinsdag 7 april staan de medewerkers
vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

Column

Raadsrotonde 9 april 2015
over sociaal domein met
theatervoorstelling Aan de bak!
Deze raadsrotonde is om 20:00 uur in de
Conferentiezaal van de DRU Cultuurfabriek
aan de Hutteweg 24 in Ulft. De vergadering is
openbaar. Er is een publieke tribune.
Het gaat 9 april over de sociale taken van de
gemeente (Wmo, jeugdzorg, participatie en
basisniveau). De raadsprojectcommissie voor
de transitie & transformatie van het sociaal
domein heeft daar samen met de wethouders
een aantal interne studieavonden aan besteed.
Op de raadsrotonde zullen de raadsfracties
hun prioriteiten richting 2016 naar voren
brengen. Het is in de eerste plaats een politieke
bijeenkomst.
Later inspraak/samenspraak
Op deze raadsrotonde is er daarom nog
geen inspraak/samenspraak. Wel is een vijftal
personen uit het werkveld uitgenodigd deze
raadsrotonde de inbreng van de raadsfracties
aan te vullen of te scherpen. Samenspraak
van het werkveld met de gemeenteraad is
verder voor de a.s. zomervakantie gedacht, op
een brede conferentie met beroepskrachten,
vrijwilligers, verenigingen en instellingen.
Daarvoor volgt dan later een aankondiging. Op
9 april kunt u dus de aanloop daar naar toe
meemaken.

De vergaderstukken bij de agenda vindt u op de
gemeentelijke website www.oude-ijsselstreek.
nl via de button ‘Raadsinformatie’. Bezitters van
een iPad kunnen gebruik maken van de gratis
App ‘Raadsinformatie Oude IJsselstreek’.
Nadere informatie is mogelijk via raadsgriffier
Jeroen van Urk, tel. (06) 83161706 of e-mail
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl

Ook bent u die avond vooraf van harte welkom bij de theatervoorstelling Aan de bak!,
aanvang 18:15 uur in de Popzaal van de DRU-Cultuurfabriek (inloop om 18:00 uur):
een hartverwarmende voorstelling over de gevolgen van de participatiewet en
de participatiesamenleving door medewerkers van Wedeo, mensen met
een uitkering en leerlingenvan praktijkschool Prakticon.
De gemeenteraad biedt u deze voorstelling graag aan.

Waarom
moeilijk doen
als het ook
makkelijk kan?
Wethouder Kuster

Twee weken geleden waren er verkiezingen
voor de provinciale staten en de
waterschappen. Evenals voorgaande jaren,
zat ik op deze dag weer als stembureaulid
op een stembureau in onze gemeente. Zo’n
verkiezingsdag is een leuke dag waarop
je weer velen uit onze gemeente langs
ziet komen en je met een aantal mensen
een praatje maakt. Wat je op deze dag
vaak hoort is de vraag: ‘Is deze manier van
stemmen nog wel van deze tijd?’

snel gevuld met stapels papier, waarbij
zorgvuldig partijen en kandidaten bij de
juiste stapel worden gelegd. Vervolgens
begint het handmatig tellen en soms ook
(zucht) het hertellen van deze stemmen.
Tot diep in de nacht zwoegen de
stembureauleden om te kunnen komen
tot de juiste uitslag. Wanneer uiteindelijk
de stemmen zijn geteld wacht ook nog de
uitgebreide (en uiteraard ook schriftelijke)
rapportage.

De overheid wil steeds meer zaken digitaal
regelen en stimuleert dit ook. De meeste
Nederlanders doen hun belastingaangifte
via de computer, bij de gemeente kun je
veel producten digitaal aanvragen en ook
veel reizen en vakanties worden via het
internet geboekt. Waarom stemmen we
dan nog steeds op die grote vellen papier,
waarvoor veel bomen het leven moeten
laten.

Ik kan me nog een tijd herinneren
waarin we onze stem uitbrachten via
de stemcomputer. Met een druk op de
knop was, minuten na sluiting van het
stembureau, de uitslag bekend. Ik begrijp
best dat enkele mensen zich zorgen maken
om de privacy en betrouwbaarheid van
stemcomputers, maar schieten we op dit
punt niet te ver door?
Ik wacht op de dag dat we onze gemeente
kunnen aanmelden voor een nieuwe proef
met stemcomputers, want waarom moeilijk
doen als het ook makkelijk kan?!

Om nog maar te zwijgen over het tellen
van de stemmen. Een klus waar de meeste
stembureauleden als een berg tegenop
zien! Zodra het negen uur is worden de
stemcontainers geleegd en gaat men aan
de slag met al die grote en onhandige
biljetten. Het hele stembureau raakt al

Felicitaties voor diamanten paar

Leerlingen ruimen zwerfvuil op
bij de Kapel op Sinderen

Burgemeester Hans Alberse feliciteert Alphons en Riek Gasseling met hun 60-jarig huwelijk.

Op woensdag 25 maart hebben de
bovenbouwleerlingen van Basisschool De
Wegwijzer op Sinderen weer gewerkt bij
de Kapel en het hele terrein opgeknapt.
De school heeft in 2003 het terrein rond de
Antoniuskapel geadopteerd. Zij willen op die
manier bijdragen aan het in stand houden
van deze unieke historische plek.
Na de grote renovatie die met veel vrijwilligers
en met steun van de gemeente tot stand is
gekomen, blijft er het jaarlijkse onderhoud aan

deze veelbezochte plek. Door de acties rond
de renovatie zijn de kinderen geïnteresseerd
geraakt in de rijke geschiedenis van hun directe
omgeving en heeft de school het onderhoud
geadopteerd. Elk voorjaar nemen de leerlingen
met veel plezier het terrein onder handen tot
al het zwerfvuil weg is en alles er weer strak
uitziet. De begraafplaats en de picknickplaats
krijgen dan een grote beurt en ondertussen
worden de verhalen verteld over de bewoners
van kasteel Sinderen, die in en achter de
slotkapel begraven liggen.

Afgelopen maandag ging burgemeester
Hans Alberse op bezoek bij Alphons (89) en
Riek (87) Gasseling-Hilderink in Ulft, om hen
namens het college te feliciteren met hun
60-jarig huwelijk.

Alphons’ vader, Albert Gasseling samen met de
familie Lubbers en is sinds 2002 enkel nog in
handen van de familie Lubbers.
Riek was huisvrouw en had de zorg over de
kinderen.

Eind 1949 stond Riek (toen 22) heimelijk achter
een boom om Alphons (toen 24) te bekijken
bij het onthaal van de teruggekeerde Indiëmilitairen in Keyenborg. De liefde begon pas
ècht bij de toneelvereniging. In 1955 verhuisden
ze samen naar Ulft om een filiaal van de HCI te
openen, de UBI.

De grootste hobby van Alphons was zijn werk.
Daarnaast houdt hij van voetballen (in het militair
voetbalelftal in Indië was hij de spil waar alles
om draaide), knutselen, tuinieren en kamperen
(vooral aan het Lago Maggiore). Riek was en is
het sociaal middelpunt van het gezin en staat
altijd klaar voor de kinderen. Ze maakt graag
kleding en houdt van breien.

Alphons was in zijn werkzame leven algemeen
directeur van de HCI/UBI (het huidige HCI
Bouwcenter). De HCI is in 1922 opgericht door

Het echtpaar Gasseling heeft 3 kinderen en 6
kleinkinderen.

Raadslid
van de
maand
Cécile
Sloots-Helmink (46)
VVD-raadslid
Voor deze ondernemersdochter
is stilzitten en afwachten geen
optie. Ze zet zich graag in voor de
gemeenschap. “Dat heb ik altijd
gedaan en doe ik nu ook naast mijn
raadslidmaatschap als vrijwilliger
in besturen en redacties. Dat is
belangrijk en nog leuk ook.”
Achtergrond:
Geboren in Doetinchem maar
opgegroeid in Varsseveld in het
ondernemersgezin Helmink, van de
slagerij en diepvriesgroothandel.
Jongste van 3 kinderen. Negen
maanden na haar geboorte overleed
vader op 50 jarige leeftijd. Moeder zette
het bedrijf met 11 medewerkers en de
opvoeding van de kinderen succesvol
voort. Heeft geen persoonlijke
herinneringen aan haar vader, maar
is trots op zijn moedige verzet in de
oorlogsjaren en zijn ondernemerschap.
Ging met 16 jaar naar de Hotelschool
en op kamers in Zwolle. “Daar was ik
toen al erg aan toe. De thuissituatie
maakte mij al heel jong zelfstandig.
Wilde weg uit het dorp om mijn eigen
persoonlijkheid te ontwikkelen.” Ging
één jaar op stage in Zuid-Duitsland.
Werkte in Amsterdam, Beverwijk en
Haarlem tot de geboorte van haar
eerste kind. De twee zonen Tijn (19)
en Joes (17) zijn in Haarlem geboren.
“Daar ben ik 20 jaar geleden met
dorpsgenoot René Sloots getrouwd. Als
gezagvoerder op een KLM-Boeing 747
is hij vaak van huis.”
Waar gewoond:
“Mijn beste beslissing ooit was om
in 1999 terug te gaan naar familie en
vrienden in Varsseveld, onze sociale
omgeving. Okke (13) is daar geboren in
2002. Wij hebben nog tien jaar kunnen
genieten van mijn moeder, zij overleed
in 2010.”
Betekenisvol moment in politieke leven:
“In de concept structuurvisie 2010
werd Varsseveld betiteld als dorp
voor wonen en werken. In die periode
was ik zowel actief voor de VVD als
voor Varssevelds Belang. Daar was
juist het ‘Plan Sportdorp Varsseveld’
gemaakt. De gemeente nam ons
identiteitsvoorstel over: Varsseveld is
sindsdien officieel een sportdorp!”
Media:
Heeft geen tijd voor TV, leest locale
kranten op papier en landelijke via
internet, maar: “Ben van nature wel
nieuwsgierig, maar hecht geen waarde
aan nieuws. Media zijn vaak eenzijdig
en stemmingmakend. Ga uit van eigen
waarneming.”
Muziek:
Heeft tranen bij musicalbezoek met zoon
Okke, maar koopt geen CD’s. Kan diep
geraakt worden door muziek, niet door
de songteksten. “Eigenlijk hou ik vooral
van stilte, liefst in de natuur”.

“Door het pilotenvak van René heb ik ook veel van de wereld kunnen zien.
Daardoor besef ik dat wij in onze Westerse wereld vaak zeer ontevreden
zijn en veel niet meer waarderen. Wat hebben wij het goed en wat maken
wij het elkaar toch moeilijk!”

Wat is uw drijfveer voor
Oude IJsselstreek?
“Er loopt een rode draad door mijn
leven: ik wil mensen verbinden en ben
altijd op zoek naar harmonie. In de
politiek zoek ik de tegenstellingen eerst
wel op. Wil ieders argumenten horen en
daarna vrij zijn in het bepalen van mijn
standpunt. Ja, ook vrij van de partij. Ik
wil niet in de kleur van het partijhokje
denken. Denk nou niet dat ik daardoor
met de lokalen meer op heb dan met
mijn eigen partij. De VVD is er met de
paplepel ingegoten. Op school was
ik altijd de klassenvertegenwoordiger
en verantwoordelijk om mij voor de
groep in te zetten. Als VVD-politica ben
ik bereid moeilijke maar noodzakelijk
keuzes te maken ten behoeve van onze
leefomgeving, ook als het impopulaire
beslissingen zijn. In Oude IJsselstreek
moeten we ons ook aanpassen aan
veranderende tijden. We moeten de
mensen die het écht nodig hebben
natuurlijk helpen.

“Altijd op zoek
naar harmonie”
Dat hoeft niet altijd de overheid met
gemeenschapsgeld te doen. Dat kan
bijvoorbeeld ook met aandacht, kennis
of goederen. Mensen willen graag
de regie over hun eigen leven, geen
betutteling en overtollige bureaucratie.
Leven in vrijheid met zo min mogelijk
belemmeringen waarin je veilig kunt
ontwikkelen en opbloeien.”

 Wanneer

is uw
raadsperiode geslaagd?

“Heb het belang van politiek altijd
ingezien. Het is van ons allemaal, maar
voor een groot deel van de mensen is het
vaak onbegrijpelijk. Dat is het voor mij
nu soms nog steeds. Pas als ik zelf kan
begrijpen hoe politiek werkt en waarom
bepaalde keuzes worden gemaakt,
dan snapt de burger het ook of kan ik
het uitleggen. Ik streef naar maximale
transparantie en helderheid. Neem nou
de Kwaksmölle: de gemeente is niet
duidelijk naar initiatiefnemers en burgers.
De gemeente moet te allen tijde een
betrouwbare partij zijn.”

Hoe

ziet u de toekomst
van de gemeente?
“De Achterhoekse gemeenten moeten
snel hun krachten bundelen en intensief
gaan samenwerken anders zakt het in.
Het gaat daarbij om onderwerpen als
mobiliteit, vergrijzing, voorzieningen
en scholen, terugloop vrijwilligers en
bevolkingskrimp. Vooral dat laatste kan
een probleem worden als we het niet
slim en in samenwerking met de regio
aanpakken. Zelfredzaamheid is niet ieder
voor zich, maar wel zonder grote rol van
de overheid. Ik zie voor de toekomst
een kleinere rol van de lokale overheid.
We stimuleren nieuw Naoberschap,
maar als vrije keuze, het mag geen
verplichting worden. Wie is straks nog
verantwoordelijk? De gemeente heeft een
ondersteunende rol en moet wel toezicht
blijven houden. Als het maar geen
betuttelende overheid wordt.”

Vraag van de markt
“Waarom wil de gemeente alles
onder de pet houden?”
Cécile Sloots-Helmink: “De gemeente is
een ruim begrip. Ik heb deze opmerking
vaak gehoord rond het rapport van
mevrouw Verstand en eerder bij het Drurapport. Het college schreef in een notitie
‘zo zijn we aan de slag…’ over transparantie
en open besluitvorming. Goede
voornemens, maar over een consequente
uitvoering maak ik mij wel zorgen. Ik ben
altijd voor maximale openheid geweest.”

Estafettevraag
Heini Peters was het vorige
raadslid van de maand en vraagt
Cécile Sloots-Helmink:
“Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zo
lang mogelijk in hun eigen woning kunnen
blijven wonen?”
Antwoord: “Met preventie, zorg dat
mensen vitaal blijven, voor zingeving
en zin in het leven. Ouderen worden
steeds meer afhankelijk van het
eigen netwerk. Digitale zorgdiensten
kunnen zelfredzaamheid bevorderen
en tegelijkertijd de zorg toegankelijker
en goedkoper maken. Aandachtspunt
is wel de bereidheid van ouderen
om te participeren in de ontwikkeling
van digitale dienstverlening. In China
hebben ze inventieve oplossingen voor
ruimtegebrek. Met multifunctioneel
meubilair en bijvoorbeeld een douche in
de woonkamer. Zulke middelen maken
onze woningen levensloopbestendiger.”

En de vraag die Cécile Sloots-Helmink
doorgeeft aan het volgende raadslid van
de maand is:
“Hoe kunnen wij voorkomen dat inwoners
van onze gemeente vereenzamen?”

Cécile Sloots-Helmink

“De natuur
is helend”
“Ik kan ontzettend genieten van de
natuur, sport, reizen, vrienden en vooral
mijn familie. Als ‘Vital Life Coach’ wil ik
cursisten gaan begeleiden naar een meer
bewuste en gezonde levensstijl waardoor
zij beter in staat zijn om de juiste keuzes
te maken voor een gelukkiger leven.
Graag zou ik mensen meenemen naar
de kerkenpaden op Sinderen. Vrijwilligers
hebben een prachtig gebied ontsloten
voor fietsers, wandelaars en joggers
zoals ik. De natuur heeft een helende
werking. Ik ben graag buiten in onze
prachtige gemeente. Het is een voorrecht
om hier te wonen.”

Contact:

*

c.sloots@oude-ijsselstreek.nl
@cecilesloots

[Foto: Lieneke van Tilburg]

Jaarverslag klachtbehandeling 2014
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht dient de gemeente zorg te
dragen voor een goede klachtbehandeling.
Soms komt het namelijk voor dat u als
inwoner niet tevreden bent over onze
gemeente en een klacht indient. Dit kan
schriftelijk, per e-mail, telefonisch of via het
klachtenformulier op onze website.
In de praktijk gaat het niet alleen om klachten
die worden ingediend tegen medewerkers van
de gemeente Oude IJsselstreek, maar ook om
klachten over de werkwijze van onze gemeente.
Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld door de
klachtencoördinator. De klachtencoördinator
neemt zo spoedig mogelijk contact met u
op. De gemeente streeft ernaar uw klacht zo
laagdrempelig mogelijk naar tevredenheid af
te handelen. Dat lukt in bijna alle gevallen door
een goed gesprek te voeren, een luisterend
oor te bieden of oprechte excuses aan te
bieden. Indien u het toch niet eens bent met

de uitkomst van de klachtbehandeling dan
kunt u een verzoek indienen bij de Nationale
Ombudsman.
In het jaar 2014 zijn er 20 (2013: 26) klachten
binnengekomen die aan de klachtencoördinator
zijn voorgelegd. In 2014 waren er 3 (2013: 7)
verzoekschriften in behandeling bij de Nationale
Ombudsman ingediend. Na onderzoek is 1
verzoekschrift afgehandeld door bemiddeling
en in een tweetal gevallen is de behandeling
afgedaan zonder dat er een onderzoek heeft
plaatsgevonden. Dit betekent dat er per 31
december 2014 géén verzoekschriften meer in
behandeling zijn bij de Nationale Ombudsman.
Hoewel het aantal klachten dus is afgenomen,
dient de gemeente alert te zijn op verbetering
van haar dienstverlening. Uw klachten kunnen
in dit verband concrete en bruikbare informatie
opleveren waarvan de gemeentelijke organisatie
kan leren.

College op bezoek bij MagPaint in Ulft

Van basisschoolkinderen en op de achterste rij alle leerlingen van het Almende College Isala en Graafschap College

Basisschoolkinderen planten viooltjes in Silvolde

Samenwerking van Isala
en Graafschap College
Een aantal middelbare scholieren van
het Almende College Isala heeft voor hun
maatschappelijke stage samen met een
aantal studenten van het Graafschap
College een project opgezet voor de
basisschoolkinderen van de ‘Drie Linden’ in
Silvolde. Op de Hazenhof en de Konijnenhof
werden de boomspiegels door de kinderen
beplant met kleurige viooltjes. Dit alles om
te bereiken dat de kinderen actief bezig zijn
om hun eigen dorp mooi te maken. Maar ook
om de ouders van de kinderen te motiveren
om te werken aan de leefbaarheid van hun
eigen wijk!
De leerlingen die het project op hebben gezet
hopen ook echt dat het project het beoogde
effect mag krijgen. Ayca Siner, leerling
Almende College Isala: “Op langere termijn is
het de bedoeling dat elke inwoner binnen de

gemeente Oude IJsselstreek een gemotiveerde
en verantwoordelijke burger is en daarmee
ook veel waarde hecht aan zijn of haar directe
leefomgeving”. Dat is natuurlijk makkelijker
gezegd dan gedaan, maar het vertrouwen dat
het gaat lukken is er wel. De bewoners waren
allemaal heel enthousiast en hielpen enorm
bij de voorbereiding van het project. Het is
natuurlijk belangrijk dat de buurt nu zelf zorgt
dat het mooi blijft. En het is nog mooier als het
idee door andere buurten wordt overgenomen.
Zo kan heel Silvolde mooier worden en weer
een voorbeeld zijn voor de andere dorpen!
De leerlingen, basisschoolkinderen,
basisschooljuffrouw en bewoners van
de Hazenhof en Konijnenhof waren allen
aangenaam verrast en hebben een leuke dag
gehad: voor herhaling vatbaar!

Extra vergadering gemeenteraad 2 april 2015
Rob van der Meer, directeur marketing, geeft het college uitleg over zijn bedrijf. Middenachter verkoopdirecteur Tjark Bos
en uiterst rechts oprichtster en mede-eigenaar Angélique Schepers.

Dinsdag 17 maart bracht het college van
B&W een bezoek aan de firma MagPaint
in Ulft. Rob van der Meer is directeur
marketing en new business en oprichtster
Angélique Schepers is directeur financiën
en algemeen. Ook aanwezig was Tjark Bos,
de nieuwe verkoopdirecteur.
De directie vertelde voorafgaand aan de
rondleiding enthousiast over de geschiedenis,
visie en toekomst van het bedrijf. MagPaint is
wereldleider in het produceren van magneetverf.
Muren van kinderkamers, klaslokalen of
kantoren worden daarmee geschikt voor allerlei
creatieve en praktische toepassingen. Ze
verkoopt verf overal ter wereld aan meer dan
dertig landen, van Chili tot China. Alles wordt
vanuit Ulft geproduceerd, ruim 200 duizend
liter per jaar. Toch blijft het bedrijf klein, er zijn
nu negen mensen in dienst. Over vijf jaar wil ze
haar omzet vervijfvoudigd hebben.

Openingstijden
ISWI Pasen
Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en
maandag 6 april (2e paasdag) is het ISWI
in Ulft gesloten voor publiek.

De verf werd in eerste instantie vanuit Amerika
geïmporteerd van een producent in magneten
die dit als bijproduct had. Een liter magneetverf
weegt 2,6 kilo vanwege al het ijzerpoeder
waardoor de transportkosten erg hoog zijn. Na
een paar jaar is daarom in de Achterhoek hun
eigen verffabriek gebouwd van waaruit alles
zelf wordt geproduceerd. Vorig jaar lanceerde
het bedrijf een whiteboardverf onder de naam
SketchPaint. Als enige biedt zij die ook in een
matte versie aan, zodat het whiteboard-vlak
ook gebruikt kan worden voor videoprojectie.
En als je er dan ook nog magneetverf onder
gebruikt heb je dus een echte multifunctionele
wand. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied
van duurzaamheid wat MagPaint nu aan het
onderzoeken is, is het recyclen van afvalverf.
Het college was onder de indruk over de
ontwikkeling van MagPaint. Burgemeester Hans
Alberse dankte de directie voor het interessante
bezoek en wenste het bedrijf een goede
toekomst toe.

De gemeenteraad vergadert in
de Conferentiezaal van de DRU
Cultuurfabriek aan de Hutteweg 24 in
Ulft. Raadsvergaderingen zijn openbaar
en beginnen om 20:00 uur, er is een
publieke tribune.
Onderwerpen
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vaststelling procedure om te komen
tot een nieuw college van
Burgemeester en Wethouders
- Sluiting

Nadere informatie bij de raadsgriffier:
telefoon (0315) 292 310 of (06) 8316
1706 of j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl.
De vergaderstukken bij de agendapunten
vindt u op de gemeentelijke website
www.oude-ijsselstreek.nl via de button
‘Raadsinformatie’.Bezitters van een iPad
kunnen gebruik maken van de gratis App
‘Raadsinformatie Oude IJsselstreek’.
Raadsvergaderingen zijn live
te volgen via www.oude-ijsselstreek.nl/
raadsinformatie/vergaderingen

Wijziging huisvuilinzameling 2e paasdag
Op maandag 6 april – 2e paasdag – wordt
geen huisvuil ingezameld. De inzameling
van het restafval (grijze container) in Ulft
van maandag 6 april wordt verschoven naar
zaterdag 4 april. Vanwege deze wijziging
in de huisvuilinzameling kan het tijdstip van
inzamelen afwijken van het gebruikelijke
inzameltijdstip. Daarom is het van belang dat
de grijze container tijdig (07.00 uur) aan de

inzameldienst wordt aangeboden.
Uitzondering winkelgebied Ulft
In het winkelgebied van Ulft (deel Kerkstraat
en deel J F Kennedyplein) wordt op zaterdag
de wekelijkse markt gehouden. Hier past
dus geen inzameling op zaterdag en wordt
het huisvuil éénmalig op dinsdag 7 april
opgehaald.

Zitting Rayonarchitect
Op donderdag 9 april 2015 vindt vanaf 9.20
uur de openbare mandaatzitting Rayonarchitect
(namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
plaats in het gemeentehuis in Gendringen.

De agenda ligt vanaf maandag 6 april 2015 ter
inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie
en kunt u vinden op www.oude-ijsselstreek.nl.
Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen
worden geagendeerd.

Speerpunten voor nieuw subsidiebeleid opgesteld
Vorige week woensdagavond, 25 maart,
vond in Ons Pakhuus in Silvolde, de tweede,
tevens slotbijeenkomst van de Denktank
Subsidiebeleid plaats. Deelnemers aan de
denktank doen dit op persoonlijke titel, maar
hebben veel kennis en ervaring vanuit hun
werk in de verenigingen.
Op basis van de eerste avond op 3 maart in het
Varsseveldse Borchuus, zijn de zogenoemde
‘Speerpunten voor het nieuwe subsidiebeleid’
opgesteld. Die avond waren er ruim veertig
deelnemers uit het verenigingsleven, de
culturele sector en de gemeenteraad
aanwezig. Ook nu was er weer een grote
opkomst! De speerpunten komen voort uit
het procesakkoord, dat de gemeenteraad
heeft vastgesteld aan het begin van de nieuwe
bestuursperiode. Hierin staat ondermeer
geformuleerd dat de gemeente ondersteunend
wil zijn aan wat de samenleving zelf doet. En

daarbij hoort ook een nieuw subsidiebeleid.
Concept speerpunten
Tijdens de eerste constructieve en inspirerende
avond werden verschillende inzichten
gedeeld. Er kwam een aantal opvallende
overeenkomsten ofwel ‘gemene delers’ naar
voren. Deze gemene delers zijn omgezet
in conceptspeerpunten voor het nieuwe
subsidiebeleid van de gemeente Oude
IJsselstreek. De avond was bedoeld om te
bepalen of deze voorlopige speerpunten
de basis kunnen vormen voor een nieuwe
subsidieregeling. In gespreksgroepen is
besproken of aanwezigen zich in de punten
herkenden en waar er aanvullingen of
aanscherpingen nodig waren. In onderstaand
kleurkader vindt u de conceptspeerpunten.
De formulering zal hier en daar nog gaan
veranderen, maar in het algemeen konden de
aanwezigen hier goed in vinden!

De ontvangst, door de vrijwilligers van Ons Pakhuus, was voortreffelijk

Rol van het verenigingsleven
Naast de kernactiviteiten, komen ook de
maatschappelijke rol en functie van de
verenigingen steeds meer in beeld. De meeste
verenigingen zijn zich hiervan bewust en
willen een bijdrage leveren. De gemeente
maakt richting verenigingen helder en duidelijk
wat zij wil bereiken, dit mede op basis van
een aantal leidende principes uit het sociaal
domein, waaronder: ‘Voorkomen is beter
dan genezen’, ‘Voor wat hoort wat’ en
‘Verantwoordelijkheid voor het eigen leven’.
Tijdens de avond kwamen vragen aan bod
als: ‘Wat is er nodig om geleidelijk van de
huidige naar de nieuwe situatie te groeien?’
en ‘Hoe kan (intensievere) samenwerking
tussen verenigingen gestimuleerd worden?’
Er werd ook flink doorgepraat over de vraag
hoe verenigingen wederdiensten aan de
samenleving zouden kunnen bieden (vele doen
dat nu ook al) en hoe er meer inwoners, jong en
oud, actiever zouden kunnen worden. En: is een
‘verenigingsmakelaar’ een nuttig idee?
Vervolgprocedure
Zo spoedig mogelijk zal de definitieve notitie
speerpunten gereed zijn. Nadat deze is getoetst
met de voorzitters van beide avonden en
de wethouder, wordt deze ter kennisname
toegezonden aan alle deelnemers van de
denktank en aan de gemeenteraad. Hierna
treedt het gebruikelijke, formele beleids- en
besluitvormingstraject in werking onder
verantwoordelijkheid van het college van B&W.
Naar verwachting is de uitwerking deze zomer
gereed.

Algemeen gespreksleider Guido Hakvoort tijdens de slotbijeenkomst van de Denktank Subsidiebeleid.

Informatieavond over herinrichting
terrein ‘De Vlieger’ in Terborg
Op donderdag 9 april 2015 is er om
20.00 uur een informatiebijeenkomst
over de herinrichting van plan ‘De
Vlieger’. Deze vindt plaats in verpleegen revalidatiecentrum Antonia (zaal
Kroezenhoek), Industrieweg 115 in Terborg.
Tijdens deze avond hoort de gemeente
graag uw mening. Iedereen is van harte
welkom!
Het plan ‘De Vlieger’ betreft het terrein gelegen
tussen de Elsensohnstraat en de Vulcaanstraat

waar vroeger basisschool ‘De Vlieger’ heeft
gestaan. Op dit moment wordt het terrein
gebruikt voor voornamelijk opslag bij uitvoering
van werken. Wij willen graag samen met u, de
bewoners, een eerste ontwerp gaan maken.
Voor vragen of informatie kunt u bellen met
projectleider G. Schieven, via het algemene
telefoonnummer van de gemeente:
(0315) 292 292 of via e-mail:
g.schieven@oude-ijsselstreek.nl

De conceptspeerpunten
• De rol van het verenigingsleven en
maatschappelijke organisaties in het
sociaal domein verandert.
• Voor wat hoort wat. Het is normaal om
iets terug te doen voor de subsidie.
• Verenigingen ontvangen een gericht
basissubsidie (bijvoorbeeld voor hun
jeugdleden).
• Voor verenigingen die aantoonbaar
bijdragen aan de maatschappelijke
effecten van de gemeente en
die activiteiten organiseren voor
(kwetsbare) groepen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte doet de
gemeente meer.
• De subsidieregeling creëert een stevige
basis voor (deelname van) de jeugd.
• Ondersteuning van de gemeente
is veel meer (en vaak anders) dan
subsidieverstrekking.
• Samen kom je verder.
• Professionele ondersteuning, die
nauw aansluit op initiatieven uit het
verenigingsleven, is nodig.
• De eigen kracht en eigen mogelijkheden
van (groepen) inwoners staan centraal.
Als dat onvoldoende is, ondersteunt de
gemeente.
• Er is ruimte om nieuwe initiatieven met
maatschappelijke meerwaarde (tijdelijk) te
ondersteunen.
• Maatwerk is nodig.
• Verenigingen worden in staat gesteld om
in te spelen op veranderingen in de wijze
warop de gemeente ondersteunt.

Nieuwe (in)formatie
voor coalitie Oude IJsselstreek
Donderdag 26 maart 2015 heeft de
gemeenteraad van Oude IJsselstreek een
door alle politieke partijen ondertekende,
motie aangenomen. De motie stelt voor
om de (in)formatie van de coalitie over te
doen, hiertoe een ordentelijke procedure
vast te stellen en een externe informateur
aan te zoeken. De huidige wethouders
wordt ontslag verleend zodra de formatie is
afgerond en een nieuw college kan worden
benoemd. De motie werd met unanieme
stemmen door de raad aangenomen.

Om een nieuwe positieve, nieuwe start
mogelijk te maken stellen de wethouders Jan
Finkenflügel, Peter van de Wardt en Bert Kuster
hun portefeuille beschikbaar zodra de formatie
is afgerond. Zij geven hiermee aan dat zij
willen bijdragen aan een duurzame oplossing
die in het belang is van de gemeente en haar
inwoners. De politiek is nu aan zet om een
nieuw college te formeren. Tijdens de openbare
raadsvergadering op 2 april 2015 om 20.00 uur
komt de gemeenteraad bijeen om de procedure
hiervoor vast te stellen.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/Meldingen
Breedenbroek
• 	Terborgseweg 61, organiseren van Broek Rock op
11-07-2015, vergunning verzonden 24-03-2015,
procedure 3B

Voorst
• Stakenborgweg 2, ontheffing paasvuur (1e paasdag),
vergunning verzonden 25-03-2015, procedure 1

Vaststelling Wijzigingsplan

Etten

‘Buitengebied, locatie Warmseweg 31
Etten`

• 	Dorpstraat, wijziging meerjarenvergunning kermis, vergunning
verzonden 23-03-2015, procedure 3B
• Dorpstraat, wegafsluiting voor bovengenoemd evenement,
vergunning verzonden 23-03-2015, procedure 3B

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op
31 maart 2015 het wijzigingsplan “Buitengebied, locatie
Warmseweg 31 Etten” met identificatiecode (PlanID)
NL.IMRO.15090000BP000136- ongewijzigd heeft vastgesteld.

Gendringen

Plangebied en inhoud van het plan Het huidige agrarische
bouwvlak wordt met het ontwerpwijzigingsplan verlegd. De
functie van het perceel zal hetzelfde blijven, namelijk agrarisch
gebied. Door het verleggen van het bouwvlak wordt het mogelijk
om een ligboxenstal te realiseren.

• W illem Alexanderplein, organiseren circus van 15 t/m 17 mei
2015, vergunning verzonden 19-03-2015, procedure 3B
• Ringweg 8, ontheffing paasvuur (2e paasdag), ontheffing
verzonden 25-03-2015,procedure 1

Heelweg
• Molenweg 21, melding activiteitenbesluit: beëindiging
bedrijfsactiviteiten, acceptatiebrief verzonden 18-03-2015,
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 02-04-2015)

Megchelen
• Koksallee 8, ontwerpvergunning bouwen: uitbreiden
rundveestal en milieuverantwoord ondernemen: oprichten
melkrundveehouderij, ter inzage m.i.v. 02-04-2015
(6 weken), procedure 2A. Er kan slechts beroep tegen
de uiteindelijke vergunning worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpvergunning en
men belanghebbende is.

Silvolde
• 	Reeënstraat, organiseren circus van 29 t/m 31 mei 2015,
vergunning verzonden op 19-03-2015, procedure 3B
• Ulftseweg 14, bouw dakterras, aanvraag ontvangen
19-03-2015, procedure 1
• Ulftseweg 128/128a, wijzigen meerjarenvergunning Festivaart.
vergunning verzonden 24-03-2015, Procedure 3B

Sinderen
• Harterinkdijk 12, definitieve omgevingsvergunning
milieuverantwoord ondernemen: veranderen (revisie) van
vleesvarken- en vleeskuikenhouderij, ter inzage m.i.v.
02-04-2015 (6 weken), procedure 4A. Er kan slechts beroep
tegen de uiteindelijke vergunning worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpvergunning en
men belanghebbende is.

Terborg
• Vulcaanstraat 1A, uitbreiden en renoveren moskee, vergunning
verzonden 20-03-2015, procedure 3A

Ulft
• 	SSP Hal, ontheffing verleend voor verstrekken
zwakalcoholhoudende drank op diverse data. ontheffing
verzonden 19-03-2015, procedure 3B
• DRU-laan 2, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:
organiseren muziekevent i.v.m. afsluiting techniekdagen 25 t/m
28 maart, vergunning verzonden 23-03-2015, procedure 3A
• 	Hutteweg 24, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:
geven van buitenconcert op Bevrijdingsdag, aanvraag
ontvangen 22-03-2015, procedure 1

Varsseveld
• Doetinchemseweg 56a en 56b, bouw dubbele woning,
vergunning verzonden 26-03-2015, procedure 3A
• Laege Es 27, bouw woning, vergunning verzonden
26-03-2015, procedure 3A
• 	Van Pallandtstraat, organiseren circus van 23 t/m 25 mei 2015,
vergunning verzonden op 19-03-2015, procedure 3B

Inzage Het wijzigingsplan ligt van 2 april 2015 tot en met 14
mei 2015 gedurende de openingstijden van de Publieksbalie voor
iedereen ter inzage in het gemeentehuis.
Het wijzigingsplan is ook in elektronische vorm te raadplegen
op de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl)
onder ‘De gemeente, Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen,
Bestemmingsplannen’. In het gemeentehuis kunt u het
bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier
bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.
Beroep Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het
collegebesluit beroep worden aangetekend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Van deze beroepsmogelijkheid kan alleen
gebruik worden gemaakt door een belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tijdig
bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.
Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit treedt in werking op
15 mei 2015, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met
een ingesteld beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet inwerking
voordat op het beroep is beslist.

Ontwerpbeschikking
Omgevingsvergunning Kroezendijk 12
Sinderen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude
IJsselstreek maken bekend, dat zij, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunning
willen verlenen voor het realiseren van een melkveestal en een
werktuigenberging op de locatie Kroezendijk 12 in Sinderen.
Het bouwplan overschrijdt de begrenzing van het agrarisch
bouwperceel en voor wat betreft de ligboxenstal de toegestane
bouwhoogte met 65 cm.
Inzage De stukken liggen van 2 april 2015 t/m 14 mei 2015 voor
iedereen ter inzage. Tijdens openingstijden kunt u de stukken
inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis in Gendringen. De
stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen
via de website van de gemeente (www.oudeijsselstreek.nl)
onder “De gemeente, Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen,
Projectbesluiten”. In het gemeentehuis kunt u de stukken zowel
in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische
vorm is hierbij juridisch bindend.
Reacties Gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit
voornemen kenbaar maken bij het college van burgemeester
en werthouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het
mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak
maken via de Publieksbalie.

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 op het gemeentehuis in
Gendringen en kunt u inzien tijdens openingstijden. Mocht
u buiten openingstijden stukken in willen zien, dan kunt
u daarvoor een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar via (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 rechtbank
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 Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

