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Gemeente Oude IJsselstreek 
Staringstraat 25 Gendringen 
Postbus 42, 7080 AA Gendringen 
tel. (0315) 292 292
website: www.oude-ijsselstreek.nl 
e-mail: info@oude-ijsselstreek.nl 
WhatsApp: (06) 1291 7102

Telefonisch bereikbaar 
Algemeen
Ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
Vr. 08.30-12.30 uur
Wmo, Jeugd en Schulden
Ma t/m vr. 08.30-12.30 uur

Openingstijden
Balie Burgerzaken, Belastingen, 
Bijzondere Bijstand en 
Minimaregelingen
Zonder afspraak: 
Ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Ma.Av 17.30-20.00 uur, 
alléén voor burgerzaken
Op afspraak:
Ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
Ma.Av. 17.30-20.00 uur.
Vr. 08.30-12.30 uur

Voor het ophalen van uw pas-
poort, identiteitskaart, rijbewijs en 
gehandicaptenparkeerkaart kunt 
u de hele dag zonder afspraak 
bij ons terecht.

Liever niet wachten?
Maak uiterlijk een dag van 
tevoren telefonisch of via 
www.oude-ijsselstreek.nl een 
afspraak voor bovenstaande 
publieksbalies.

Balie Vergunningen 
Alleen op afspraak:
Ma. t/m do.08.30-17.00 uur.
Ma.Av. 17.30-20.00 uur.
Vr. 08.30-12.30 uur 
Afspraak maken voor balie 
vergunningen? Dit kan 
telefonisch: (0315) 292 292  
of via balievergunningen@ 
oude-ijsselstreek.nl

Wmo, Jeugd en 
Schulddienstverlening
Afspraak alleen door vooraf 
contact op te nemen met 
(0315) 292 292 (keuzemenu 2) 

Liever niet wachten?
Maak uiterlijk een dag van 
tevoren telefonisch of via
www.oude-ijsselstreek.nl 
een afspraak voor onze 
publieksbalies.

Meldingenpunt
Zwerfvuil, overstromende 
straatkolken, een losse 
stoeptegel, rioolklachten of 
ongediertelast: meld ze bij de 
gemeente via het meldpunt  
op www.oude-ijsselstreek.nl,  
aan de publieksbalie of via 
(0315) 292 292.

Melding calamiteiten 
buiten kantoortijd
Uitsluitend bij calamiteiten
op gebied van wegen,
riolering, gladheid en storm:
(06) 10 93 28 92.
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Sportinstuif voor 
kinderen tijdens 
schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties 
organiseren de buurtsportcoa-
ches gratis sportinstuiven voor 
basisschoolkinderen uit groep 
3 t/m 8. Tijdens deze activiteit 
zijn er verschillende sporten en 
spellen. Waarbij het samen plezier 
hebben voorop staat. Wil uw 
kind meedoen? Neem dan een 
paar schone gymschoenen en 
sportieve kleren mee.

Waar zijn de sportinstuiven?
De sportinstuiven zijn iedere schoolva-

kantie op verschillende locaties binnen 

onze gemeente.  Op onderstaande data 

vindt u de buurtsportcoaches in:

•  Varsseveld (Sporthal van Pallandt) op 

22 oktober 2018, 2 januari, 6 maart en 1 

mei 2019

•  Ulft/Gendringen (Sporthal IJsselweide) 

op 23 oktober 2018, 4 januari, 5 maart 

en 30 april 2019

•  Silvolde/Terborg (Laco Sporthal) op 25 

oktober 2018, 3 januari, 7 maart en 3 

mei 2019.

De tijden zijn iedere keer hetzelfde:

•  Kinderen uit groep 3 t/m 5 kunnen van 

13:30 t/m 14:30 uur deelnemen.

•  Kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen van 

14:45 t/m 15:45 uur deelnemen. 

Kijk voor meer informatie op 

  www.helpgewoonbuurtsport.nl

Herfstfair verbindt mensen

Aan het eind van het jaar – tussen half november en 1 januari kun je 
desgewenst weer overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar. 
Net als vorig jaar biedt de gemeente ook in 2019 de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. 

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering 

Vorige week woensdag werd voor de tweede keer een Herfstfair 
georganiseerd in de SSP-Hal in Ulft. Voor deze editie hadden Stap Vooruit en 
de Raad van Kerken de handen ineengeslagen. Samen organiseerden ze een 
speciale dag voor mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Wat 
door allerlei verschillende omstandigheden kan gebeuren zoals baanverlies, 
ziekte of geldproblemen. 

Wethouder Peter van de Wardt: “We vinden 

het belangrijk dat binnen onze gemeente 

iedereen mee kan doen. Daarbij mag je niet 

gehinderd worden door je gezondheid of je 

portemonnee. Enerzijds kunnen bezoekers 

tijdens de Herfstfair, in een gezellige sfeer, 

anderen ontmoeten en met elkaar in gesprek 

gaan. Anderzijds is er ook een banenmarkt 

met diverse workshops. Bijvoorbeeld over 

hoe je een sollicitatiegesprek aanpakt of hoe 

je je CV kunt updaten. Door het nuttige met 

het aangename te combineren, verlaag je de 

drempel. En doordat een stand van het UWV 

naast een stand van Laborijn staat, komen 

mensen ook weer echt met elkaar in contact 

en ontstaan er mooie initiatieven.” 

Als je een uitkering of laag inkomen hebt, zijn 

de extra kosten voor een aanvullende ziek-

tekostenverzekering vaak te hoog om zelf 

te betalen. In dat geval betaalt de gemeente 

mee. Wij hebben een collectieve ziektekos-

tenverzekering afgesloten: Menzis GarantVer-

zorgd. Daardoor betaal je minder premie maar 

krijg je hogere vergoedingen.

De voordelen op een rijtje:
•  de gemeente betaalt een deel van de 

aanvullende premie

•  kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd 

voor het meest uitgebreide pakket (ook voor 

een beugel)

• je krijgt meer zorg voor minder geld

• er geldt geen medische selectie

•  verplicht eigen risico kan in termijnen 

worden betaald

Als je vorig jaar al een collectieve ziektekos-

tenverzekering via de gemeente had, heb je 

van ons een brief ontvangen. Maar misschien 

is je situatie dit jaar wel veranderd. Ben jij 

benieuwd of je hier voor in aanmerking komt? 

Kijk dan op  

  www.gezondverzekerd.nl/menzis

GESLAAGD BEZOEK AAN  

KUPFERSTADT STOLBERG   2 

COLUMN WETHOUDER HIDDINGA   2

RAADSBIJEENKOMSTEN   2
INSPELEN OP BEHOEFTEN 

VRIJWILLIGERSORGANISATIES   3
INSPIRATIESESSIE OVER 
TOEKOMSTVISIE    3

Wethouder van de Wardt in 
gesprek met bezoekers van 
de Herfstfair bij één van de 

stands in de SSP-Hal. ▶



2  |  Gemeentenieuws

Stem voor Dorpshuis van het jaar

Raadsbijeenkomsten

Het Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten 

is genomineerd voor de titel ‘Dorpshuis 

van het Jaar’. Helpt u hen mee naar de 

overwinning? U kunt tot 27 oktober uw 

stem uitbrengen via  

  www.dorpshuisvanhetjaar.nl  

Commissievergaderingen
Raadscommissie Algemene zaken, 

Financiën en Economische zaken  

29 oktober

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving 

31 oktober

Raadscommissie Maatschappelijke 

Ontwikkeling 1 november

Onderwerpen van alle 
commissievergaderingen:
Tweede bestuursapportage 2018

Gemeentebegroting 2019

Tijdens deze commissievergaderingen 

kunnen de fractiespecialisten de beleids-

inhoudelijke politieke vragen stellen en 

proberen andere fracties mee te krijgen 

voor hun amendementen (en moties) bij 

de gemeentebegroting.

Raadsvergadering 8 november 
Tweede termijn Algemene politieke 

beschouwingen

En besluitvorming over de onderwerpen:

- Tweede bestuursrapportage 2018

- Gemeentebegroting 2019

- Belastingverordeningen 2019

Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak 

met en inspraak van inwoners mogelijk. 

Spreektijd kunt u aanvragen via raads-

griffier Marco Looman: T. (0315) 292439 

of E. m.looman@oude-ijsselstreek.nl 

De vergaderstukken bij de agendapunten 

vindt u via http://raad.oude-ijsselstreek.

nl/. Daar zijn raads- en commissiever-

gaderingen live te volgen. U kunt ook 

gebruik maken van de iPad-App ‘GO.

vergaderingen’. 

Jaarvergadering
Ontmoeting en uitwisseling van kennis, 

ervaring, behoud van het ambacht en 

stimulering deelname in technische 

beroepen staan hoog in het vaandel en 

werden via verschillende meetings van 

bestuursleden, smeden en raadsleden 

georganiseerd. Er werd onder andere 

gesproken over het project Iron Camp, 

culturele uitwisselingen, het bespreken 

van (gezamenlijke) uitdagingen en 

problemen, maar ook uitwisseling 

van leerlingen en studenten tussen 

de verschillende lidsteden van de 

Ring. Hiervoor kan via de EU subsidie 

aangevraagd worden. Ook heeft dit jaar 

een kandidaat-lid uit Hereford Groot 

Brittannië zich gepresenteerd. Conform 

de statuten werden er opnieuw bestuurs-

verkiezingen gehouden. Wethouder Bert 

Kuster werd gekozen tot bestuurslid   

voor de komende drie jaren. De jaarver-

gadering inclusief ijzerfestival worden in 

2021 waarschijnlijk in Oude IJsselstreek 

georganiseerd.

 

Deelname koperslager
Dit jaar is ook koperslager Dennis 

Wissink uit Silvolde mee geweest 

naar Kupferstadt Stolberg. Hij gaf een 

demonstratie op de oude bestaande 

machines in het Museum in der Torburg. 

Duidelijk werd dat koperslaan zeker niet 

ouderwets is.

De Kupferstadt Stolberg bestaat dit 

jaar 900 jaar, maar heeft helaas geen 

koperslager meer. Dennis Wissink 

is uitgenodigd om vaker te komen 

kopersmeden om ook in Stolberg het 

ambacht onder de aandacht te houden.

Smeedmanifestatie
De smeden uit de lidsteden hebben 

ook dit jaar een gezamenlijk kunstwerk 

gemaakt voor de gaststad. Tijdens de 

jaarvergadering werd een internationale 

wedstrijd ijzersmeden georganiseerd. 

Paul Klaasen, de smid uit Oude IJssel-

streek, was hierbij als jurylid betrokken.

Meer informatie over de Ring van 

Europese IJzersteden leest u op website 

  www.ironcities.net 

Van 4 tot en met 7 oktober vond in de Duitse Kupferstadt Stolberg 
(bij Aachen) de jaarlijkse vergadering plaats van de internationale 
vereniging Ring van Europese IJzersteden. De gemeente Oude IJssel-
streek is lid sinds 2005 en ieder jaar vindt de vergadering in een van 
de lidsteden van deze vereniging plaats. De jaarvergadering evenals 
de smeedmanifestatie waren een groot succes.

De gemeenteraad vergadert in de Conferentiezaal van de DRU 
Cultuurfabriek aan de Hutteweg 24 in Ulft. De vergaderingen zijn 
openbaar en beginnen om 20:00 uur.

Geslaagd bezoek aan 
Kupferstadt Stolberg

▲▲ Koperslager Dennis Wissink uit Oude IJsselstreek houdt het ambacht onder de aandacht.

Wat staat er in 
onze begroting? 
Waar gaan we volgend jaar ons geld aan uitgeven? Enkele weken 
geleden hebben wij als college onze eerste begroting aangeboden 
aan de gemeenteraad. Voor het college, maar zeker voor mij als 
wethouder Financiën, is de begroting een belangrijk document. 

Waarom? Omdat in de begroting alles 

bij elkaar komt. Er staat in wat we 

willen bereiken, hoe we dat gaan doen 

en hoeveel geld het mag kosten. We 

hebben het, alles bij elkaar, voor 2019 

over een dikke 100 miljoen euro voor 

onze gemeente. We stellen ons daarbij 

vragen als: Hebben we genoeg geld 

voor al onze ambities en welke risico’s 

komen er op ons af? Hoe kunnen we de 

lasten voor onze inwoners acceptabel 

houden? Welke invloed hebben we op 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 

die ons geld gaan kosten? Moeten we 

prioriteiten stellen: de belangrijkste 

zaken het eerst?

De politieke partijen bepalen in de 

gemeenteraad de doelen die we willen 

bereiken voor onze inwoners. Bij de 

verkiezingen bepaalt u als kiezer welke 

partijen in de gemeenteraad komen 

en hoeveel stemrecht ze hebben. 

U bepaalt daarmee indirect hoe het 

gemeentelijk beleid op tal van terreinen 

er tot de volgende verkiezingen uit 

komt te zien. Iedere partij probeert zijn 

ideeën in dit beleid - lees de begroting - 

vertaald te krijgen.

En dat zien we gebeuren als de 

gemeenteraad de begroting behandelt. 

De politieke partijen geven hun standpunt 

over de begroting. En ze proberen het 

voorstel van het College van B&W op 

onderdelen aan te passen. Ik vind dat 

altijd een boeiend proces. 

In de begroting 2019 hebben wij als 

college aangegeven wat wij belangrijk 

vinden voor komend jaar. Dat is het 

stimuleren van de economie, onderwijs, 

duurzaamheid, plattelandsontwikkeling en 

het woningaanbod beter aan laten sluiten 

op de vraag. 

Op 8 november neemt de gemeenteraad 

een besluit over de begroting. Ook stemt 

de gemeenteraad over de mogelijke 

aanpassingen. Daar spreekt dan de 

democratie zoals dat heet. De meeste 

stemmen gelden.

Met uw stem van de afgelopen gemeen-

teraadsverkiezingen bepaalt u mede hoe 

het beleid van de gemeente de komende 

jaren eruit gaat zien. 

Bent u benieuwd naar onze plannen voor 

2019? Bekijk de begroting dan online via 

oude-ijsselstreek.begrotingonline.nl/

programmabegroting-2019-2022 

▲▲ Wethouder Hiddinga
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Vastgesteld Bestemmingsplan Centrum Terborg 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 oktober 2018 
het bestemmingsplan ‘Centrum Terborg 2018’, met identificatienummer (planID) NL.IMRO.1509.BP000111-VA01, gewijzigd heeft vastgesteld. 
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn enkele wijzigingen aangebracht op perceelsniveau. Verder zijn de 
“Centrum-1” en “Centrum-2” bestemmingen samengevoegd tot één bestemming “Centrum” conform de bepalingen van “Centrum-1”. Voor 
nadere details wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, die onderdeel uitmaken van het vaststellingsbesluit.

Plangebied en inhoud van het plan
Het plangebied betreft het centrum van 

Terborg bestaande uit de Hoofdstraat 

tussen St. Jorisplein en Laan van Wisch/

Walstraat, het St. Jorisplein (zijde 

Hoofdstraat), St. Jorisstraat, Laan van 

Wisch (gedeeltelijk), Gravenpad en de 

bebouwing van de Walstraat aan de 

zuidzijde. Het bestemmingsplan voorziet 

in een planologische regeling voor het 

centrum van Terborg. Hierbij is voorna-

melijk de bestaande, feitelijke situatie 

vastgelegd.

Inzage
Het bestemmingsplan “Centrum Terborg 

2018” ligt van 25 oktober tot en met 

6 december 2018 voor iedereen ter 

inzage. Wanneer u het bestemmingsplan 

in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

hiervoor een afspraak maken bij balie 

vergunningen. Voor het maken van een 

afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 

292 of een e-mail sturen naar baliever-

gunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het 

bestemmingsplan is in elektronische 

vorm te raadplegen via de landelijke 

website www.ruimtelijkeplannen.nl 

wanneer u zoekt op de naam van het 

bestemmingsplan. 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 besluit van de gemeenteraad 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

•  belanghebbenden die een zienswijze 

indienden;

•  belanghebbenden, die aan kunnen 

tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 

geweest  om bij de gemeenteraad een 

zienswijze in te dienen;

•   een belanghebbende, die bedenkingen 

heeft tegen de onderdelen die bij de 

vaststelling zijn gewijzigd.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking 

op 7 december 2018, 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.

Komt u ook naar de 
inspiratiesessie over de 
Toekomstvisie?

Gemeente wil beter inspelen op 
behoeften vrijwilligersorganisaties

Resultaten Oude IJsselstreek
Tijdens een bijeenkomst eind januari 

2019 maken wij de resultaten van het 

onderzoek bekend. Als u dit in de 

vragenlijst aangeeft, ontvangt u een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst. De 

resultaten voor het onderzoek worden 

door ons gebruikt om te bekijken hoe het 

met de continuïteit en vitaliteit van vrijwil-

ligersorganisaties gaat en wat er nodig is 

om dat te verbeteren.  

Resultaten vergelijken met andere 
gemeenten
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

Movisie, het landelijk kennisinstituut 

voor sociale vraagstukken. Vergelijkbaar 

onderzoek is ook in andere gemeenten 

uitgevoerd. De uitkomsten kunnen 

wij daardoor vergelijken met andere 

gemeenten. 

De vragenlijst invullen
Het onderzoek kost ongeveer 15 minuten 

van uw tijd. Heeft uw vrijwilligersorgani-

satie geen uitnodiging ontvangen en wilt 

u deelnemen aan het onderzoek? Neem 

dan contact op met Jasper Nickmann 

van Sociaal Werk Oude IJsselstreek. 

Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 

(06) 55 48 01 05. 

Binnen onze gemeente zijn er veel verschillende vrijwilligersorgani-
saties. Zij vormen het cement van de samenleving en zorgen ervoor 
dat mensen meedoen en actief blijven. Als gemeente willen we weten 
hoe krachtig en vitaal zij zijn en wat hun ondersteuningsbehoefte is. 
En wat zij van ons nodig hebben om dat te blijven of te verbeteren. 
Daarom ontvangen vrijwilligersorganisaties (in de week van 22-28 
oktober) een uitnodiging van Sociaal Werk Oude IJsselstreek om deel 
te nemen aan een onderzoek. 

De gemeente werkt aan een Toekomstvisie. In de Toekomstvisie 
beschrijven we hoe Oude IJsselstreek er in 2013 moet uitzien. De 
afgelopen maanden hebben we heel veel gesprekken gevoerd met 
inwoners en organisaties over de toekomst van onze gemeente. In dit 
kader is Co Verdaas uitgenodigd voor een inspiratiesessie.

De samenleving verandert steeds. 

We hebben te maken met digitalise-

ring en individualisering. Inwoners en 

ondernemers zijn assertiever en nemen 

steeds meer initiatief. Aan de andere 

kant vraagt de samenleving een steviger 

overheid als het gaat om bijvoorbeeld 

handhaving. Gelijktijdig dienen zich 

nieuwe opgaven aan zoals energietran-

sitie en klimaat. Hier wordt een actieve 

rol gevraagd van de overheid. Hoe speelt 

de overheid in op deze veranderingen? 

Is de gemeente toekomstbestendig? 

Co Verdaas geeft in een prikkelend 

betoog zijn visie op de veranderende 

relatie tussen overheid en samenleving. 

Hoe gaan we met elkaar om? Waar 

staan we nu? Wat komt er op ons af? 

En wat betekent dit voor de rol van de 

gemeente, de gemeenteraad en u als 

inwoner in de toekomst? 

Aanmelden
De inspiratiesessie vindt plaats op 

donderdag 15 november in de DRU 

Cultuurfabriek. Belangstellenden zijn van 

harte welkom. U kunt zich via de website 

van de gemeente tot 13 november 

aanmelden www.oude-ijsselstreek.nl 

Tegenvallende opbrengst Taxus Taxi 
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door 

Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de productie 

van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op 

een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete 

zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus 

ook minder opgehaald”, aldus Werner Toonen van 

Stichting Taxus Taxi. In de gemeente Oude IJssel-

streek was de opbrengst goed voor 63 chemothera-

pieën.

Al sinds 2009 roept Taxus Taxi elk jaar eigenaren van 

de taxushaag op om deze groene heester in de zomer-

maanden te snoeien en het snoeisel te bewaren. Juist 

in deze periode bevatten de jonge twijgjes van de 

taxusplant de werkzame stof Taxol, dat wordt gebruikt 

voor chemotherapieën. “We hebben dit jaar kunnen 

inzamelen van 6 juni tot en met 7 september. Onze 

aanvankelijke doelstelling was 3.500 chemotherapieën, 

maar de hete zomer is funest geweest. Dit jaar was het 

in juni nog top, maar in juli werd het snel minder. Door 

de droogte en het warme weer vergaat het de mensen 

aan enthousiasme om te tuinieren. Dat hebben we 

helaas gemerkt in de opbrengst”, blikt Werner terug.

Veel profijt
Desalniettemin was de opbrengst dit jaar nog steeds 

goed voor 2.800 chemotherapieën. “En daar zijn 

we onze donateurs natuurlijk zeer dankbaar voor”, 

benadrukt Werner. 

Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en 

Stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl
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Vergunningen/meldingen

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 belang-
hebbenden 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.

GEHELE GEMEENTE:

-  aanleg glasvezelnetwerk buitengebied, vergunning 

verzonden 15-10-2018, procedure 3A

ETTEN

-  Warmseweg 27, melding activiteitenbesluit: uitbreiden 

bedrijf met nieuwe bedrijfshal, acceptatiebrief 

verzonden 16-10-2018, procedure 1 (2 weken ter 

inzage m.i.v. 25-10-2018)

-  Zeddamseweg 5, bouw bedrijfshal, vergunning 

verzonden 12-10-2018, procedure 3A

GENDRINGEN

-  Walseweg 18, verwijderen asbest, melding verzonden 

18-10-2018, procedure 1

-  Miltseweg 5A, verwijderen asbest, melding verzonden 

18-10-2018, procedure 1

HEELWEG

-  Twente-Route 8, plaatsen parasol, vergunning 

verzonden 16-10-2018, procedure 3A

-  Kuenenweg 4, verwijderen asbest, melding verzonden 

18-10-2018, procedure 1

MEGCHELEN

-  Millingseweg bij nr. 3, kappen 1 haagbeuk, herplant 

van 1 inlandse eik aan de Lupseweg t.h.v. de 

Broekseweg in Netterden, vergunning verzonden 

23-10-2018, procedure 3A

-  Heisestraat ong. tegenover nr. 2, verwijderen asbest, 

melding verzonden 18-10-2018, procedure 1

SILVOLDE

-  Bontebrug 84, verwijderen asbest vloerzeil, melding 

verzonden 12-10-2018, procedure 1

-  Houtduivenhof 25, bouw veranda + blokhut, 

vergunning verzonden 16-10-2018, procedure 3A

-  Snippenhof nabij nr. 2, kappen 2 linden, herplant op 

de kaplocatie (t.h.v. de anemonenkuil) van 2 linden, 

procedure 1 

-  Ulftseweg nabij nr. 128, kappen 8 populieren, herplant 

op de kaplocatie van 8 nog nader te bepalen soort 

bomen (op te nemen in nog op te stellen groenplan), 

aanvraag ontvangen 01-10-2018, procedure 1

SINDEREN

-  Kasselderstraat 9, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: tijdelijk bewonen recreatieverblijf, 

aanvraag ontvangen 11-10-2018, procedure 1

-  Sinderenseweg 81, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: vernieuwen/vergroten aanbouw, 

vergunning verzonden 16-10-2018, procedure 3A

TERBORG

-  Sint Jorisplein 14, organiseren van Oktoberfest op 

27-10-2018, vergunning verzonden 18-10-2018, 

procedure 3B

ULFT

-  Vogelenzangweg 31, gebruiksvergunning BSO, 

definitief besluit verzonden 23-10-2018, procedure 4A

VARSSEVELD

-  Frankenweg 3, melding activiteitenbesluit: uitbreiden 

bedrijf: plaatsen paternosterkasten voor opslag, 

acceptatiebrief verzonden 16-10-2018, procedure 1 (2 

weken ter inzage m.i.v. 25-10-2018)

-  Harterinkdijk 4 en 6, bouw kapschuur, aanvraag 

ontvangen 11-10-2018, procedure 1

-  Het Heusinkveld 5, gewijzigd uitvoeren bouw woning, 

vergunning verzonden 16-10-2018, procedure 3A

-  Idinkweg bij nr. 1 (t.h.v. het 5de voetbalveld), kappen 1 

eik, herplant van 1 haagbeuk bij het Arriva treinstation 

aan de Spoorstraat, aanvraag ontvangen 17-09-2018, 

procedure 1

-  Spanjerweg 7, plaatsen tuinhuisje/stalletje, aanvraag 

ontvangen 17-10-2018, procedure 1

-  Valutaweg 6, nieuwbouw bedrijfspand, aanvraag 

ontvangen 15-10-2018, procedure 1

-  de Zicht bij nr. 15, kappen 1 zwarte els, herplant van 

1 haagbeuk, bij het Arriva treinstation in Varsseveld, 

aanvraag ontvangen 13-09-2018, procedure 1 

VOORST

-  Engbergseweg nabij nr. 6, kappen 1 veldesdoorn en 1 

inlandse eik, herplant op de kaplocatie van 2 inlandse 

eiken, minimale maat 10-12, procedure 1 

-  Stakenborgweg 2A, verbouwen bestaande woning, 

aanvraag ontvangen 11-10-2018 procedure 1

WESTENDORP

-  Westelijke Noorderbroekweg 8, bouwen schuur, 

vergunning verzonden 16-10-2018, procedure 3A

RECTIFICATIE:

In de publicaties van 10 oktober is een vergunning 

vermeld voor de bouw van een schuur aan de 

Hiddinkdijk 2 in Varsseveld.

Dit is niet juist en moet zijn:

Harterinkdijk 2, bouw schuur, vergunning verzonden 

04-10-2018, procedure 3A. 

Zitting Rayonarchitect 
Op dinsdag 30 oktober 2018 vindt vanaf 09.00 

uur de openbare mandaatzitting Rayonarchitect 

(namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 

plaats in het gemeentehuis in Gendringen. De 

agenda ligt vanaf vrijdag 26 oktober 2018 ter 

inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie 

en kunt u vinden op www.oude-ijsselstreek.nl. 

Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen worden 

geagendeerd. 

Openbare bekendmakingen


