Gemeentenieuws
Burgemeester feliciteert 103-jarige mevrouw Bais-Nowee
Leny , die daar nu nog steeds woont. Zij
waren de jongsten in een gezin van
7 kinderen. Vader Willem-Karel Nowee
was een gerespecteerd bouwondernemer
en gemeenteraadslid. Ter herinnering aan
de geboorte van de tweeling liet vader
in twee van zijn huizen in de voorgevel
gedenkstenen inmetselen met de namen van
Willy en Leny.

Bloemen voor de jarige Willy Bais, die er allerminst uitziet als 103 en nog volop op de hoogte is van wat er in de
wereld gebeurt.
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Vorige week donderdag ging
burgemeester Hans Alberse op bezoek bij
mevrouw Bais-Nowee, om haar, namens
het college, te feliciteren met haar 103e
verjaardag. Dat gebeurde in Zorgcentrum
De Schuylenburch in Silvolde.
Willy Bais-Nowee werd geboren in
Naaldwijk, samen met haar tweelingzusje

Een begroting maken
Weet u niet altijd waar uw geld blijft? Dan is
het handig om zelf een begroting te maken.
Een begroting is een overzicht van uw
inkomsten en uitgaven. Dit geeft inzicht in
uw persoonlijke financiën. U ziet hoeveel u
heeft en wat u ermee doet.

Bezoekadres
Staringstraat 25 Gendringen

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.

De grootste hobby van mevrouw Bais
is tuinieren. Dat heeft ze tot haar 100e
levensjaar volgehouden, soms met de
rollator als steun. Dat bracht haar ook
tweestrijd, want een rollator is handig, maar
wel typisch voor oude mensen.

Uitnodiging
John Haverdil
Op donderdag 19 juni is er een
netwerkbijeenkomst ter gelegenheid
van de beëindiging van het negenjarig
wethouderschap van John Haverdil.
Deze bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 19 juni in ICER op het
DRU Industriepark in Ulft.
Voor genodigden vanaf 15.00 uur,
overige belangstellenden zijn die
middag van harte welkom van
16.30 tot 17.30.

Hoe krijg ik mijn financiën weer op orde?

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.00 uur

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

In haar jeugd deed Willy Nowee veel
aan sport en haar korfbaltalent bleef niet
onopgemerkt. Om zich op haar toekomst
voor te bereiden doorliep zij de mode/
huishoudschool. Voor haar huwelijk werkte
zij enige tijd in een kledingzaak. Op 10
augustus 1938 trouwde zij met Simon Bais.
Al spoedig daarna brak de oorlog uit. Omdat
haar echtgenoot zeevarende was, kon hij
tijdens de oorlogsjaren niet thuiskomen. Na
zes jaar kon mevrouw Bais haar man weer in
haar armen sluiten.

Heeft u vragen over (problematische) schulden? Dan
kunt u iedere dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur terecht
bij het inloopspreekuur in het gemeentehuis aan de
Staringstraat 25 in Gendringen.

De klantmanagers van het voorportaal
Schulddienstverlening krijgen dagelijks
te maken met mensen die hulp nodig
hebben bij het op orde krijgen van hun
financiële situatie. Het gebeurt regelmatig
dat de inwoner (klant) om hulp vraagt als
de schulden al erg hoog zijn opgelopen.
Graag geven wij u tips, waardoor u
wellicht al eerder de touwtjes weer in
handen krijgt en erger voorkomen kan
worden.

Gemiddelde maandbegroting
Sommige inkomsten en uitgaven keren
maandelijks terug, andere elk kwartaal,
halfjaarlijks of jaarlijks. Het is daarom aan te
raden om een gemiddelde maandbegroting
te maken. Hierbij worden alle inkomsten
en uitgaven in een jaar omgerekend naar
een gemiddeld bedrag per maand. Let er
wel op dat u geen bedragen dubbel telt.
Noem de vervoerskosten bijvoorbeeld alleen
bij de vaste lasten en niet ook nog bij het
huishoudgeld. En reken huurtoeslag niet
als inkomstenbron als u het bedrag al heeft
afgetrokken van de huur. Maak op papier of
digitaal een tabel met twee kolommen en
noteer boven de eerste kolom ‘Inkomsten’
en boven de tweede ‘Uitgaven’.
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Raadsrotonde
19 juni
De raadsrotonde van 19 juni vindt
plaats in de Conferentiezaal van de DRU
Cultuurfabriek, Hutteweg 24, Ulft en
begint om 20.00 uur.
Onderwerpen:
- Jaarrekening 2013
- Eerste bestuursrapportage 2014
De vergaderstukken kunt u raadplegen
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’.
Samenspraak en inspraak
Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak
met en inspraak van inwoners mogelijk.
Spreektijd kunt u aanvragen via de
raadsgriffier: telefoon (0315) 292 310
of (06) 8316 1706 of
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl . U kunt
ook zelf onderwerpen voorstellen om met
de raad te bespreken. Het raadspresidium
bepaalt wanneer en hoeveel spreektijd
wordt toegekend. Op het spreekrecht zijn
twee uitzonderingen: als u een politieke
groepering vertegenwoordigt of als u
belanghebbende bent in een procedure
waarin uw belang al juridisch gewaarborgd
is, zoals bij bestemmingsplannen.

Groot Onderhoud Asfalt

Vervolg
Hoe krijg ik mijn financiën weer op orde?
Inkomsten en Uitgaven
Noteer alle inkomsten in deze kolom, dus ook
de belastingteruggave, het vakantiegeld en alle
toeslagen. Vergeet niet deze bedragen terug
te rekenen naar een gemiddeld maandbedrag.
Tel al uw inkomsten op en zet het totaalbedrag
onderaan de kolom. U ziet nu uw gemiddelde
maandinkomsten.
De uitgaven noteert u in de tweede kolom van
uw begroting. Schrijf eerst alle posten op, zoals
verzekeringen, boodschappen, benzine. Vaste
lasten zoals de huur en de energierekening vindt
u op uw bankafschriften. Reken ook hier alle
bedragen terug naar een gemiddeld bedrag per
maand. Tel vervolgens alle uitgaven bij elkaar
op. U weet nu hoeveel u per maand uitgeeft.
Als u nu de uitgaven aftrekt van de inkomsten,

Van donderdag 5 t/m vrijdag 20 juni vindt
er groot onderhoud plaats aan de volgende
wegen:
 sbroek (Megchelen)
-A
 arallelweg Varsseveldseweg (Terborg,
-P
gedeelte tussen huisnr. 13 en Voorbroek)
 hrinkveld (Westendorp) en
-E
 ibbelinklaan (Varsseveld)
-N
De onderhoudsmaatregelen worden gedaan
door de firma SV Infra. De planning is afhankelijk
van de weersomstandigheden, dus de
uitvoeringstermijn kan uitlopen.
Bereikbaarheid en omleiding
Deze wegen worden voor korte periode

geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het
doorgaande verkeer. Aanwonenden en andere
belanghebbenden worden hierover tijdig
geïnformeerd.
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enige
overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip
hiervoor.

ziet u hoeveel u per maand tekort komt of
overhoudt. U heeft nu een helder inzicht in uw
persoonlijke financiën.
Een kasboek bijhouden
Vaste lasten als huur en premies vindt u terug
in contracten en bankafschriften. Maar het
overzicht over de dagelijkse uitgaven ontbreekt
vaak. Een kasboek bijhouden geeft inzicht in alle
uitgaven.
Na een maand of twee weet u wat u besteedt
aan verschillende, dagelijkse uitgaven. Zo
heeft u minder het gevoel dat uw geld uw
portemonnee uitvliegt! (Bron Nibud)
www.oude-ijsselstreek.nl
(Digitaal loket, product schulddienstverlening).

Brandveiligheid tijdens WK Voetbal

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering
en de planning van de werkzaamheden kunt
u contact opnemen met de heer A. Bröring
van het team Beheer. Hij is bereikbaar via
het algemene nummer van de gemeente:
(0315) 292 292.

Reparatie LOVE kunstwerk
Het LOVE kunstwerk dat op 5 mei is onthuld op
het DRU Industriepark, gaat even terug naar de
fabriek voor reparatie. De antigraffiti coating laat
op verschillende plaatsen los. Het kunstwerk

is 10 juni weggehaald. De leverancier heeft
aangegeven het onder garantie te herstellen.
Naar verwachting wordt het kunstwerk over
twee weken weer terug geplaatst.

Buurtschouw: Wat is het beste voor
uw buurt? Deel uw idee met ons!
De komende weken, in juni en juli, is er
specifieke aandacht voor een buurtschouw.
Hierbij gaan wijkbeheerders van de
gemeente, samen met u uw buurt of wijk in.
Dit in het kader van ‘wijkgericht werken’,
waarbij u als inwoner centraal staat. U weet
wat voor uw wijk of dorp het beste is. We
doen het samen, voor elkaar en met elkaar.
Hoe werkt het?
De gemeente beheert de basis van de
openbare ruimten en stimuleert initiatieven

van inwoners. U weet als inwoner van
Oude IJsselstreek immers wat het beste is
voor uw wijk of dorp. Daarom krijgt u meer
zeggenschap. De gemeente ondersteunt u
daarbij. Graag horen wij uw ideeën zodat we
samen aan de slag kunnen om iedere kern
‘spic en span’ te houden!
Als in uw wijk of buurt een buurtschouw
plaatsvindt, ontvangt u hierover een
persoonlijke brief van uw wijkbeheerder.

Marktconsultatie Jeugd
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de nieuwe
jeugdwet in werking. Vanaf dat moment valt
alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid
van de gemeente. Om tot een gedegen
inkoopstrategie en contractering te
komen willen de gemeenten in de regio
Achterhoek de markt actief betrekken bij

de voorbereiding. Daartoe organiseren de
gemeenten een ‘Marktconsultatie transitie
en transformatie Jeugdwet’. Alle informatie
over de marktconsultatie, alsmede het
consultatiedocument vindt u onder:
www.tenderned.nl (onder vooraankondiging
marktconsultatie).

De brandweer vraagt u altijd alert te zijn op
brandveiligheid in en om het huis. Ook voor
het WK Voetbal, als u met familie, vrienden of
bekenden thuis naar een wedstrijd kijkt, geeft
de brandweer u graag een aantal tips, zodat u
feestversiering brandveilig kunt gebruiken.
• Wees er zeker van dat u alleen versiering
koopt die niet gemakkelijk ontvlambaar is.
• Houd versiering op minimaal 50 centimeter
afstand van spotjes en andere apparaten
waarvan de oppervlaktetemperatuur kan
oplopen.
• Verleng een verlengsnoer nooit met een ander
snoer.

De straat: aanrijroute hulpdiensten vrijhouden
Gezellig, al die versierde straten en buurten.
Zorg wel dat uw straat altijd bereikbaar is voor
de hulpdiensten. Er zijn een paar eenvoudige
regels bij het versieren van de ‘openbare weg’:
zorg dat versieringen boven de openbare weg
hoger dan 4,2 meter hangen en houd een
breedte van tenminste 3,5 meter vrij. Let er ten
slotte op dat u en uw gasten de auto’s juist
parkeren, zodat de hulpdiensten altijd doorgang
hebben.
Meer tips en informatie vindt u op
www.brandweer.nl

Proef met alternatief
onkruidbestrijdingsmiddel in Terborg
In een deel van Terborg is de gemeente
gestart met een proef op het gebied
van onkruidbestrijding. In het gebied
Industrieweg / Van Gelderstraat / IJsselweg
en Akkermansbeek wordt het chemische
bestrijdingsmiddel Roundupp vervangen
door een ecologisch verantwoord middel
‘Cito Global Herbicide’, op basis van azijnen aminozuren.
Dit middel wordt op dezelfde manier verspoten
als roundupp, maar moet wel een paar keer

vaker gebruikt worden (meer rondes). De
gemeente heeft de firma De Groenmakers uit
Doetinchem ingehuurd om dit middel toe te
passen. Tijdens het gebruik van het middel
ruikt de omgeving tijdelijk naar azijn, deze
lucht vervliegt snel. Het middel is ecologisch
verantwoord, levert geen schade residu en
heeft een zeer snelle werking. Cito Global
Herbicide heeft geen schadelijke uitwerking
op de gezondheid van de mens en het milieu
(bron CTgb), en heeft geen nawerking op
bijen.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/Meldingen
Breedenbroek
• Veldhorstweg 1, herbouwen schuur, vergunning verzonden
03-06-2014, procedure 3A

Gendringen
• Omsteg 4, verlengen omgevingsvergunning tijdelijke woonunit,
conceptbesluit ter inzage van 12-06-2014 t/m 24-07-2014,
procedure 2

Voorbereidingsbesluit
gedeelte centrum Terborg
Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek maken
ingevolge artikel 3.7 van de Wet Ruimtelijke ordening, juncto
artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 mei 2014 heeft
verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor
het centrum van Terborg. Het voorbereidingsbesluit heeft het
identificatienummer (planID) NL.IMRO.1509.VB031-VA01.

Netterden
• Emmerikseweg, parkeerplaats achter nr. 2/2a,
standplaatsvergunning voor verkoop van friet en snacks,
iedere vrijdag in 2014 van 11:00 tot 19:00 uur, vergunning
verzonden 28-05-2014, procedure 3A

Silvolde

Het plangebied
Voor gedeelten van het centrum van Terborg loopt
de geldigheidsduur van het bestemmingsplan af. Om
ongewenste ontwikkelingen te weren en ter bescherming
van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is een
voorbereidingsbesluit nodig.

• Geurinkstraat 10, verwijderen asbesthoudende golfplaten
en nokstukken kapschuur, melding verzonden 03-06-2014,
procedure 1
• Oude Dinxperloseweg (locatie Daklozenparty), organiseren van
feest/classic rock show op 28-06-2014 van 21.00-02.00 uur,
verzoek ontvangen 08-04-2014, procedure 1 (ter inzage t/m
18-06-2014)
• Rabelingstraat 10, bouw vervangende bedrijfswoning,
aanvraag ontvangen 02-06-2014, procedure 1
• Sint Clarastraat 11, bouw erker, aanvraag ontvangen
28-05-2014, procedure 1

Datum in werking treden en terinzagelegging
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 juni 2014
en ligt vanaf deze datum voor iedereen ter inzage bij de
Publieksbalie in het gemeentehuis in Gendringen, Staringstraat
25. Tijdens de openingstijden kan het besluit en de bijbehorende
situatietekening worden ingezien.
Het besluit is tevens te bekijken op de gemeentelijke website
www.oude-ijsselstreek.nl onder ‘de gemeente, wonen,
voorbereidingsbesluiten’. De elektronische vorm is hierbij
juridisch bindend.

Sinderen
• Rademakersbroek 11, verbouw bestaande garage/berging,
aanvraag ontvangen 30-05-2014, procedure 1

Terborg
• Elsensohnstraat 4, uitbreiden huisartsenpraktijk, aanvraag
ontvangen 29-05-2014, procedure 1

Ulft
• Buizerdweg 29, uitbreiden woning met stalling/bergruimte,
aanvraag ontvangen 03-06-2014, procedure 1
• Vogelbuurt (diverse locaties Vinkenstraat, Kwartellaan,
Akkerstraat, Merelstraat en Hogeweg), kappen 21
lijsterbessen, 9 veldesdoorns, 1 zuileik, 18 haagbeuken,
2 berken en 5 esdoorns, herplant van 56 bomen waarvan
een aantal van een nog nader te bepalen soort bomen in het
plangebied en de rest op een nog nader te bepalen locatie in
Ulft, aanvraag ontvangen 19-05-2014, procedure 1

Varsseveld
• Entinkweg 1, melding activiteitenbesluit: veranderen inrichting,
acceptatiebrief verzonden 28-05-2014, procedure 1 (2 weken
m.i.v. 12-06-2014)
• Entinkweg 1, omgevingsvergunning beperkte milieutoets:
veranderen varkenshouderij, besluit verzonden 05-06-2014,
procedure 3A
• Stubbelderweg 2B, wijziging op eerder verleende vergunning,
aanvraag ontvangen 28-05-2014, procedure 1
• Lireweg/Valutaweg 12, organiseren automeeting ter promotie
bedrijf op 22-06-2014, vergunning verzonden 04-06-2014,
procedure 3B

Westendorp
• Stompdijk 5, bouw carport, vergunning verzonden
03-06-2014, procedure 3A

Zitting Rayonarchitect
Op donderdag 19 juni 2014 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 16 juni 2014 ter inzage in
het gemeentehuis bij de publieksbalie en kunt u vinden op
de internetpagina www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf
aangeleverde bouwplannen worden geagendeerd.

Geen bezwaar en beroep
Onder de werking van de Wet ruimtelijke ordening kan er geen
beroep meer worden ingesteld bij de bestuursrechter, waardoor
er ook geen bezwaar meer tegen het voorbereidingsbesluit
mogelijk is.

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan
het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 25 juni
2013 een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de
initiatiefnemer van Plan De Sluis, te weten dhr. Massop.
De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisering
van een horecagelegenheid met daarboven 18 kamers ten
behoeve van zorg en/of “short stay”. De realisering van het
vorenbedoelde is voorzien op de percelen plaatselijk bekend
als F.B. Deurvorststraat 2 te Ulft kadastraal bekend gemeente
Gendringen sectie P nummers 6, 7, 8 en 101.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de
ontwikkeling, de rechten en plichten als ook over de vergoeding
van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die
de gemeente voornemens is te verlenen.
Ter inzage en informatie
Met ingang van 12 juni 2014 ligt een zakelijke beschrijving
van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van
zes weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis in
Gendringen. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden.
Mocht u buiten openingstijden de zakelijke beschrijving in
willen zien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via de
Publieksbalie “Vergunningen”.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving
van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen
of bezwaren worden ingediend.

De gemeente op social media
Twitter: @Gem_OIJ
Facebook: GemeenteOudeIJsselstreek
Youtube: IJsselstreekOude

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.

