Gemeentenieuws
Brede school De Meeander in Varsseveld officieel geopend
onderkomens.’ Ouders, leerkrachten,
medezeggenschapsraden en ouderraden
gingen met elkaar in beraad gingen en
kwamen tot de ontdekking dat ze allemaal
eenzelfde droom hadden: wat zou het toch
mooi zijn als de kinderen samen konden
opgroeien, samen konden spelen en samen
op één nieuwe locatie. Maar ja, een plek
vinden was nog een zeer intensief proces,
vooral voor de schoolbesturen en voor
kinderopvang Zonnekinderen en hun teams.

Wethouder Corine Sluiter (rechts) tijdens de openingsreceptie in gesprek met teamcoördinator Ilona Aalders (links)
en directeur Petra Bruil.
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Vorige week woensdag was de officiële
opening van de nieuwe brede school
in Varsseveld. Een gebouw waar
Christelijke basisschool De Meeander en
Kinderopvang Zonnekinderen ‘zelf denken
en samen doen!’ Namens de gemeente
was wethouder Corine Sluiter-Kuilwijk
één van de gastsprekers.
‘Het was een lange weg om op dit punt
te komen’, zegt Corine Sluiter in haar
toespraak. ‘Het begon allemaal in 2005
toen twee ‘oude’ scholen tot de conclusie
kwamen dat er iets ontbrak aan hun

Tijdens dit hele proces gebeurde er
een heleboel in Varsseveld. Zo was er
overleg met het gemeentebestuur over
uitbreiding van de Wilhelmina gymzaal.
De sporthal bleek niet ruim genoeg voor
de volleybalvereniging. Er was te weinig
zaalruimte voor de vele verenigingen van het
dorp en er moest invulling gevonden worden
voor het leegstaande gemeentehuis. Ook
het dorpscentrum moest nodig gerenoveerd
worden.
Corine Sluiter: ‘Soms leek het of we
begonnen aan een bijna onmogelijke
opgave. Streefden we geen luchtkastelen
na? Trokken we niet een te grote broek aan?
Gelukkig heeft niemand zich uit het veld
laten staan en hebben we de eindstreep
gehaald. Het hele proces was er één
van meanderen, net als bij een rivier. De
ontwikkelingen bogen soms naar links en
dan weer naar rechts. Niet langs een rechte
lijn, maar steeds in beweging. Met als
beloning dit geweldige nieuwe kindcentrum
De Meeander.’

Profiteer van de regeling ‘Achterhoek Bespaart’

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

Word spelender wijs!
Van 7 tot 13 oktober 2013 staat
Nederland voor de derde keer in het
teken van de Week van de Opvoeding.
Het thema voor deze week is ‘Word
spelender wijs!’
Wedstrijd
De CJG’s in de Achterhoek zijn een
zoektocht gestart naar de leukste speltip.
De termijn voor deze wedstrijd is verlengd
tot 13 oktober. Laat de Week van de
Opvoeding niet zomaar voorbij gaan.
Deel je leukste spelidee en inspireer
daarmee andere ouders. Doe mee en
win een fotoshoot voor het hele gezin!
Activiteiten
Tijdens de Week van de Opvoeding
organiseert het CJG Oude IJsselstreek
de volgende activiteiten:
8 oktober: Beleef autisme
9 oktober: Hoe stimuleer je je kind op
het gebied van taal en
onderwijs in de thuissituatie
10 oktober: Workshop ‘spel en de
ontwikkeling van je kind’
Twee van bovenstaande activiteiten zijn
initiatieven van ouders zelf.
Op www.cjgoude-ijsselstreek.nl is meer
informatie te vinden over de wedstrijd én
over de activiteiten.

Volg ons op Twitter!
Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven
van het nieuws van de gemeente Oude
IJsselstreek?
Volg ons dan op Twitter!
U kunt zich aanmelden via:
twitter.com/Gem_OIJ

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.

Jan Lenselink en Anne Sampiemon maakten gebruik van de regeling Achterhoek
Bespaart. Het echtpaar liet de buitenmuren
isoleren en profiteerde van de subsidie. ‘Het
bevalt ons prima. Het is aangenaam wonen
in een goed geïsoleerd huis.’

Melding calamiteiten buiten kantoortijd
Uitsluitend bij calamiteiten op gebied
van wegen, riolering, gladheid en storm:
(06) 10 93 28 92.

Ze wonen al 22 jaar in het huis uit 1933. Lenselink en Sampiemon troffen al verschillende
maatregelen om het comfort van hun woning
te verhogen. Zo werden er tien jaar geleden
zonnepanelen geplaatst. In februari kozen ze
samen met de buren voor spouwmuurisolatie.

‘Het viel ons reuze mee. Je hebt amper overlast
van de werkzaamheden.’ De bewoners merkten
al snel dat het minder koud was in huis. Tijdens
de afgelopen zomer ervoeren ze een bijkomend
voordeel. ‘Ondanks de hoge temperaturen
was het veel koeler in huis dan voorheen. Het
zal ongetwijfeld ook financieel gunstig uitpakken, dat is leuk meegenomen.’ Meedoen aan
Achterhoek Bespaart is aantrekkelijk. De kosten
voor de maatregelen vallen mee en worden snel
terugverdiend.
Lees verder op pagina 2

Maandag:
college bij
Optimaal FM
Het college van burgemeester en
wethouders is wekelijks live te
beluisteren op de radio bij Optimaal FM.
Iedere maandagochtend komt één van
de collegeleden naar de studio tussen
twaalf en één uur om een toelichting te
geven op actuele onderwerpen.
Maandag 7 oktober is wethouder
Jan Finkenflügel te gast in de studio.

Column

College bezoekt
Queens Products in Varsseveld

Van ongewenst
eenzaam naar
samen één
Wethouder Sluiter-Kuilwijk

Onlangs mocht ik namens de gemeente,
samen met zeven andere partijen, de
intentieverklaring tekenen voor de start van
het Meldpunt Eenzaamheid in Ulft.
Ouder worden is leuk, mits je in goede
gezondheid bent en een sociaal netwerk om
je heen hebt. Dit mocht ik de dag ervoor, mijn
verjaardag, weer ervaren. Het is een warm
gevoel om te merken dat je lieve mensen om
je heen hebt, zeker op zo’n dag. Fijn al die
dierbaren, vrienden, familie en andere
bekenden die dan aan je denken.
Die ‘warme deken’ is overigens niet voor
iedereen vanzelfsprekend, terwijl dit wel
iedereen zo gegund is. Dit heeft een aantal
organisaties gemotiveerd om de handen in
een te slaan en een proef voor twee jaar te
starten met dit Meldpunt Eenzaamheid.
Eenzaam zijn of je zo voelen is vaak niet iets
waar je mee te koop loopt. Toch blijkt uit
recente cijfers van de GGD dat steeds meer
mensen vereenzamen. Je herkent dit vaak aan
signalen als: lichamelijke klachten, psychische
klachten, depressief, angstig en verminderde
eetlust.

Om dit op te lossen is het belangrijk dat je
dit ergens kunt melden, want mensen die
eenzaam zijn weten vaak zelf de oplossing
niet. U bent hierbij dus een belangrijke
schakel. U kunt het verschil maken voor die
bekende. Als u signalen van eenzaamheid
herkent, meldt u dit dan bij het Meldpunt
Eenzaamheid (wel met toestemming van de
betreffende persoon).
Zo geeft u weer wat kleur aan het leven van
uw naaste buur, kennis of familielid, en gaan
we van ongewenst eenzaam naar SAMEN
één. Het motto is: ‘Meedoen aan activiteiten in
de samenleving en uitgaan van de kracht van
mensen’. En daar sta ik helemaal achter!
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op
www.eenzaamheidulft.nl of bel met
(06) 3169 3787

Vervolg Profiteer van de
regeling ‘Achterhoek Bespaart’
Het college nam onder meer een kijkje in de vrieshallen van Queens, met een temperatuur van min 20 graden!

Tijdens haar maandelijkse bedrijfsbezoeken
heeft het college van burgemeester en
wethouders onlangs een bezoek gebracht aan
Queens Products aan de Aaltenseweg in
Varsseveld. Het management van het bedrijf,
onder leiding van algemeen directeur Harry
Hoogendoorn was voltallig aanwezig. Het
college werd ambtelijk geflankeerd door
Margaret van Diermen (programmamanager
Energiek Ondernemen) en Adrie Bout
(regievoerder economie&bedrijfsleven).
Al snel werd het college tijdens de presentatie
van het bedrijf duidelijk dat Queens Products
zich binnen het segment van de vriesverse vis
heeft ontwikkeld als markleider. Vriesverse vis
dat in het buitenland al langer veel wordt
gegeten en dat ook in Nederland steeds meer
terrein wint.

Na de bedrijfspresentatie werd het college
uitgenodigd om een kijkje te nemen in de
vrieshallen met een temperatuur van min
20 graden Celsius. Het college was onder de
indruk van de manier waarop het bedrijf zich
nationaal en internationaal heeft ontwikkeld,
met name ook als handelaar van duurzame
visproducten.
Het werd maar weer eens bevestigd dat het
goed is om achter de deuren van een bedrijf
te kijken om zo een goed beeld te krijgen van
de drijfveren van de ondernemers in onze
gemeente. Burgemeester Hans Alberse dankte
de directie voor de boeiende bedrijfspresentatie
en wenste het bedrijf een goede toekomst toe.

Raadsrotonde 10 oktober 2013
De raadsrotondes vinden plaats in de DRU
Cultuurfabriek, Hutteweg 24, Ulft,
Portiersgebouw. De bijeenkomsten beginnen
om 20.00 uur. Op 10 oktober wordt in de
Conferentiezaal gesproken over het onderwerp Privatiseren veldonderhoud.
De onderwerpen met de bijbehorende
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.

Woningisolatie vraagt om een investering,
maar dat is nu extra aantrekkelijk. De
provincie Gelderland stelt hiervoor geld
beschikbaar. De regeling ‘Achterhoek
Bespaart’ wordt uitgevoerd door de
Achterhoekse gemeenten. Het biedt
huiseigenaren de mogelijkheid om
maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor
energiebesparende maatregelen in hun
woning. De subsidie is beschikbaar voor
spouwmuur-, dak-, gevel- of vloerisolatie
en het plaatsen van HR++ glas en geldt
voor woningen van vóór 1980. Vraagt u de
subsidie samen met minimaal vijf buren of
wijkbewoners tegelijk aan dan komt u zelfs in
aanmerking voor de burenbonus en kan de
subsidie oplopen tot 750 euro. De regeling
duurt tot en met 2014 totdat het beschikbare
budget op is. Het principe ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt’ is van toepassing.
Informatieavond
Kom naar de verduurSaam-informatieavond
op 23 oktober in het gemeentehuis in
Gendringen en hoor hoe u uw huis kunt
verduurzamen. U bent van harte welkom!

Meer informatie op: www.verduurSaam.nl of
neem contact op met de gemeente, vraag
naar Conny Huijskes.
Succes
De afgelopen jaren hebben de
Achterhoekse gemeenten het initiatief
genomen om particuliere woningeigenaren
te stimuleren om energiebesparende
maatregelen te treffen. Hiervoor is de
regeling ‘Achterhoek Bespaart’ opgesteld.
Het succesvolle verloop heeft ertoe
geleid dat de provincie Gelderland voor
2013 en 2014 weer geld beschikbaar
heeft gesteld. Ook de gemeente Oude
IJsselstreek doet mee aan deze regeling
die op 1 mei 2013 van start gegaan. Op
dit moment hebben we al 250 aanvragen
ontvangen. Inmiddels hebben al meer dan
1000 inwoners uit onze gemeente hun
huis geïsoleerd en gebruik gemaakt van
Achterhoek bespaart.

Gemeenteraad geeft
openingstijden winkels vrij
Op 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd.
De gewijzigde wet maakt het voor gemeenten
mogelijk om zelf te beslissen wanneer de
winkels in de gemeente open mogen zijn. De
gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft op
19 september besloten om de openingstijden in
onze gemeente helemaal vrij te geven.

Dit betekent dat alle winkeliers, van kledingzaken, supermarkten, meubelzaken tot
bakkerijen, met ingang van 3 oktober 2013
zowel op werkdagen als op zon- en feestdagen
zelf bepalen wanneer zij open willen zijn.
Tot die datum blijven de huidige openingstijden
op werkdagen en op zon- en feestdagen van
kracht.

Besluiten gemeenteraad
over zwembaden en huishoudelijke hulp
In september stonden maar liefst
drie aanbestedingen op de rol van de
gemeenteraad. Bij een aanbesteding
vraagt de gemeente om aanbiedingen voor
de uitvoering van diensten. Zo is voorlopig
de accountantscontrole gegund (in oktober
besluit de raad daar definitief over) en zijn
de basistarieven voor de huishoudelijke
hulp vastgesteld. Verder besloot de raad
het zwembad De Paasberg (Terborg) en
het Van Pallandtbad (Varsseveld) aan te
besteden. Over zwembad De Blenk (Ulft)
wil de gemeenteraad nog een aparte
discussie.
Over de zwembaden in de gemeente is al veel
gezegd en geschreven. De gemeenteraad
nam eerder begrotingsbesluiten die er voor
zorgen dat de gemeentelijke uitgaven voor
zwembaden omlaag gaan. Het college van
B&W heeft vervolgens zijn oor te luisteren
gelegd bij verschillende marktpartijen en
burgerinitiatieven die mogelijk de exploitatie
van zwembaden willen en kunnen overnemen.
Het resultaat van die raadpleging is nu dat de
gemeenteraad voor de zwembaden in Terborg
en in Varsseveld de aanbesteding in gang
zet. In de laatste gewone vergadering van
de huidige raadsperiode (eind februari 2014)
moet de gemeenteraad dan een definitief
besluit kunnen nemen over de toekomst van
de zwembaden. Wethouder Van Balveren
zei aan te sturen op overname van het Van
Pallandtbad in de zomer van 2014 en op
opening van een nieuw overdekt bad in
Terborg een jaar later. Dat past binnen de
eerdere begrotingsbesluiten.
De wethouder had zwembad De Blenk
verder buiten de discussie willen plaatsen,
ook in verband met de algemene
centrumontwikkeling van Ulft. Gezamenlijk
namen de vijf partijen in de gemeenteraad

echter het besluit om over het Ulftse
zwembad nog een aparte discussie te starten.
De Stichting Freewheel krijgt de tijd om er een
definitief, concreet en uitgewerkt plan voor
aan te bieden en intussen worden ook andere
toekomstmogelijkheden en/of initiatieven voor
De Blenk in kaart gebracht. Hierover wil de
raad in februari 2014 de (eerste) resultaten
weten.
Vijf dingen
Bert Kuster (Lokaal Belang) zei: “De Blenk
kan misschien een doelgroepbad worden.
Maar het belangrijkste vinden wij dat er een
zwembadvoorziening in de gemeente is.
Het college moet de gemeenteraad steeds
informeren voordat er onomkeerbare besluiten
vallen”.
Ans Aalbers (CDA): “Bij de zwembaden
moeten we vijf dingen in het oog houden.
Realisme, zorgvuldigheid, kwaliteit,
continuïteit en financiële haalbaarheid. Daarbij
mag het niet zo zijn, dat burgerinitiatieven
voor zwembadbeheer moeten afhaken
wegens onvoldoende startkapitaal”.
Rigo Heldoorn (D66) wil eerst de gevolgen
van het eventueel slopen van De Blenk in
beeld gebracht zien en wat dan met het
Blenkterrein zou kunnen gebeuren. “Regeren
is vooruitzien” zei hij, en: “Waarom zou het
niet goedkoper kunnen zijn dat zwembad
open te houden”?
Ton Menke (PvdA): “De hele gang van
zaken met de zwembaden lijkt wel op een
rollercoaster. Maar Stichting Freewheel is
een initiatief van onderop en verdient tijd en
ambtelijke ondersteuning”.
Jos Sluiter (VVD): “Bij burgerbeheer van
zwembaden komt meer kijken dan goede
bedoelingen. Wij willen geen gemeentelijke
garantstellingen”.

Geen schoonheidsprijs
Over de huishoudelijke hulp die de gemeente
betaalt is de laatste tijd welhaast meer
gezegd en geschreven nog dan over de
zwembaden. Strikt genomen was de vraag
aan de gemeenteraad om akkoord te
gaan met de basistarieven voor de inkoop
van huishoudelijke hulp, zoals die in de
regio tussen gemeenten zijn afgesproken.
(Afhankelijk van het soort hulp 18,28 of
23,08 euro.) Het raadsdebat ging echter
vooral over het ontslag van de thuishulpen
door Sensire en de invloed die de gemeente
daarop wel of niet heeft. Peter van de Wardt
(CDA): “Het is een holle frase als we van
verzorgingsstaat naar participatiestaat gaan,
als dat betekent dat je het zelf of met minder
mensen moet opknappen. Het gaat om onze
samenleving en onze inwoners, wat is de rol
van het college rond dit ontslag geweest?”
Toch steunde het CDA niet een voorstel van
Sandra Schoppers (PvdA) dat de gemeente
alleen huishoudelijke hulp inkoopt als het
personeel van Sensire dezelfde rechten
houdt. Zij wilde daarmee de onzekerheid
bij zorgontvangers en zorgverleners
wegnemen. Wethouder Finkenflügel
maakte echter duidelijk dat de gemeente
geen positie heeft in bedrijfsbeslissingen
van zorgaanbieders: “De gang van zaken
verdient geen schoonheidsprijs, maar
de bal ligt niet bij het college. Ik kan
niet garanderen dat het personeel wordt
overgenomen. Wat Doetinchem daarover
zegt is niet realistisch en niet regionaal met
elkaar afgestemd”. Van de Wardt en ook
Angelique van der Meer (D66) lieten zich
daardoor overtuigen en wilden geen valse
verwachtingen te wekken. Ook de VVD
volgde de wethouder. Frank Aaldering (Lokaal
Belang) onderstreepte: “De sociale partners
gaan over de arbeidsvoorwaarden, niet de

gemeente”. Van de Wardt riep wel op dat
de gemeenteraad zich bezint op haar rol als
volksvertegenwoordiging om over nieuwe
zorgtaken van de gemeente onrust in de
zorgwereld te voorkomen.
Winkelvrijheid
Van de Wardt liet op een ander punt een
eigen geluid horen. Hij stemde als enig
raadslid tegen de wijziging van de verordening
voor de winkeltijden, in verband met mogelijke
openstellingen op zondagen: “dan moet je
iedereen een moment van rust gunnen”.
De overige leden van de CDA-fractie waren
wel akkoord. Anita Ermers verwoordde: “In
de CDA-fractie zelf hebben we moeite met
de zondagsopenstelling, maar wij leggen
de verantwoordelijkheid neer waar hij hoort
en dat is bij de ondernemer”. Gülden Siner
(Lokaal Belang) vond dat in de nieuwe
verordening met veel belangen rekening is
gehouden. Winkeliers mogen nu voortaan zelf
bepalen wanneer zij hun winkel openstellen.

Alle raadsvoorstellen vindt u
op de gemeentelijke website
www.oude-ijsselstreek.nl
onder raadsinformatie bij de
raadsvergadering van 19 september
2013.
Als u een iPad heeft kunt ze ook
vinden in de gratis Raads App
van Oude IJsselstreek.
Op Twitter volgt u de
gemeenteraad @RaadOudeIJssel.

Het werd een latertje, de laatste
raadsvergadering. Na afloop waren alle
winkels dicht. Maar voortaan mogen
winkeliers zelf beslissen wanneer ze
open zijn, want de gemeenteraad
nam een nieuwe verordening aan
met een algemene vrijstelling van de
Winkeltijdenwet.

Winnaars Mantelzorgprijs en Vrijwilligersprijs aan het woord
Vorige week las u op de gemeentepagina dat Karin Bongers uit Ulft uit handen van wethouder Jan Finkenflügel de Mantelzorgprijs 2013 van de gemeente Oude IJsselstreek kreeg.
En Gerritjan Tragter uit Varsseveld kreeg de Vrijwilligersprijs 2013. De Mantelzorgprijs en Vrijwilligersprijs bestaan, naast een bos bloemen, uit een speciaal voor inwoners uit Oude
IJsselstreek gemaakt zilveren speldje met daarop twee handen en een slingerende rivier. Deze week een interview met beide prijswinnaars.
hoor. Eerst zorgen je ouders voor jou en nu zorg jij voor je
ouders, dat vind ik heel vanzelfsprekend. En ik woon maar
een paar straten verderop. Als je ver van je ouders vandaan
woont, wordt zoiets lastiger.” Moeder voegt toe: “En de buren
helpen ook mee, met dingen als de container aan de straat
zetten en weer ophalen en de tuin netjes houden.” Daarmee
heeft Karin meteen een goede tip voor andere mantelzorgers.
“Je hoeft niet alles alleen te doen. Je doet het samen.” Ook
Karin’s dochter Nicky en zoon Daniel helpen oma met de
boodschappen en sinds kort helpen ze ook Karin zelf, die qua
gezondheid in 2013 geen goed jaar heeft. “Het is een beetje
het stokje doorgeven”, glimlacht Karin. “En leren loslaten.
Ook bij de mantelzorg aan moeder. Daar is nu assistentie
bijgekomen van een medewerkster van Sensire. Dan moet
je ook loslaten: ik deed het op mijn manier en zij doet het op
haar manier en die is ook goed. Als je niet loslaat houd je het
niet vol. Ik kan thuis ook bijtanken, zelfs nu het wat slechter
met mij gaat: gewoon lekker een boek lezen of tv kijken.”
En Karin’s moeder is blij met Karin, Nicky en Daniel: “Dankzij
hen kan ik hier blijven wonen. Ik ben hier geboren en getogen.
Ik wil niet weg uit deze straat. En ik bof niet alleen met zo’n
dochter en zulke kleinkinderen, maar ook met mijn buren. Dat
mag ook in de krant. Dat is met geen goud te betalen.”

Karin Bongers, winnares van de Mantelzorgprijs: “Eerst zorgen je
ouders voor jou en nu zorg jij voor je ouders, dat vind ik heel vanzelfsprekend.”

Karin Bongers won de Mantelzorgprijs voor onder meer de
zorg voor haar inmiddels 84-jarige maar nog zelfstandig in
Ulft wonende moeder. Karin doet de boodschappen, maakt
schoon, zet de medicijnen klaar en doet nog veel meer. “Of
ik weet dat dat mantelzorg heet? Nu wel, maar toen het
dertien jaar geleden begon, eerst nog met de zorg voor mijn
vader, die in 2002 overleed, en daarna met de zorg voor mijn
moeder die gezondheidsproblemen kreeg, dacht ik niet: ik
ga nu mantelzorgen. Je deed het gewoon. Al werd dat in
de loop der jaren steeds meer, ik doe het graag.” Lachend:
“Ik wilde als kind al de bejaardenverzorging in, niet wetende
dat ik dat later als mantelzorger alsnog zou doen. Met liefde

Gerritjan Tragter (58) werd tijdens de repetitie van
de Varsseveldse Akkordeon Vereniging verrast met de
Vrijwilligersprijs van de gemeente. Als je aan verenigingsleden
vraagt wat Gerritjan allemaal doet voor de vereniging, krijg
je het antwoord: “Wat doet hij niet!” Niet alleen heeft hij als
verenigingsbestuurder zijn zaakjes tot in detail geregeld, hij is
bij optredens ook een soort toneelmeester die alle regelwerk
achter de schermen doet. Verder bezoekt hij zieke leden, en
verzorgt hij optredens als ‘zwarte-accordeonpiet’ voor onder
andere gezinsvervangend tehuis De Hoeksteen, waar mensen
met een verstandelijke beperking wonen. De voorzitter lijkt
net als mantelzorgster Karin moeite te hebben met loslaten.
“Ach, ik zie de klussen misschien gewoon net iets eerder dan
een ander en ik doe het dan meteen zelf even. Ik doe het
graag. Mijn vrouw, die ook lid is van de vereniging trapt af en
toe voor me op de rem. Dat accepteer ik dan. En ach, druk,
druk… , ik kom met mijn tijd goed uit. Als je veel voor de
televisie zit dan verspeel je tijd.”

Laatste aanmeldingsmogelijkheid
voor gespreksavondover ‘musiceren,
feesten en festivals’ in Oude IJsselstreek
In september en oktober is er een gespreksronde over het
profiel van de gemeente. Iedereen kan meedoen. De vijfde
gespreksavond gaat over ‘musiceren, feesten en festivals’, en
is op dinsdagavond 8 oktober om 20:00 uur. Er hebben zich al
ruim 45 mensen voor aangemeld. Heeft u ook nog interesse,
stuur dan vandaag nog een mailtje aan gespreksronde@oudeijsselstreek.nl . Na uw aanmelding krijgt u per mail de bevestiging met de locatie.

De gemeenteraad gaat in de gespreksronde na aan wat voor
soort gemeente inwoners van Oude IJsselstreek behoefte
hebben. Om dan pas verder te denken over eventuele vergaande samenwerking of fusie met één of meer andere gemeenten in de volgende raadsperiode. De gespreksavonden
worden begeleid door prof.dr. Marcel Boogers (hoogleraar
Innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente) en Joop
Hofman (participatiehuis Rode Wouw). Meedoen? U bent van
harte welkom.

Liever niet wachten? Maak een afspraak!
Liever niet wachten als u bijvoorbeeld een rijbewijs of identiteitsbewijs wilt aanvragen?
Maak dan minimaal een dag van tevoren een afspraak via het digitaal loket (product afspraak maken Publieksbalie) op
onze website www.oude-ijsselstreek.nl
U wordt dan op de afgesproken tijd als eerstvolgende klant geholpen, ongeacht of er een rij wachtenden zit.

Gerritjan Tragter, winnaar van de Vrijwilligersprijs: “Het mag dan
vrijwilligerswerk heten, ik ervaar het niet als werk. Je krijgt er zoveel
voor terug.”

Gerritjan is niet alleen druk voor de accordeonvereniging:
ook de wagenbouwers van de Kraaien, voorheen Kraaienhof
hebben een goeie aan hem. “Maar nu lijkt het met de
uitreiking van de Vrijwilligersprijs dat ik in mijn eentje zo veel
doe: je doet het samen. Samen krijg je veel van de grond
en maak je mooie dingen. Met het voorzitterschap is het net
als met een dirigent: als je geen spelers hebt krijg je geen
muziek. En het mag dan wel vrijwilligerswérk heten, ik ervaar
het niet als werk. Je krijgt er zo veel voor terug. Vrolijke
mensen bij onze optredens in verzorgingshuizen, winkelcentra
of op de kermis. Blije gezichten bij het publiek en bij de leden.
Onbetaalbaar!”

Vaststelling Welstandsnota
In de vergadering van 19 september 2013 heeft de gemeenteraad de aangepaste Welstandsnota vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op Thema 4.7.9 “Windturbines en
nieuwe windmolens”.
De aangepaste Welstandsnota treedt met ingang van 20 september 2013 in werking. De nota is digitaal te raadplegen en te
verkrijgen via de website van de gemeente onder “De gemeente,
wonen en ruimtelijke ontwikkelingen, welstand”. In het gemeentehuis kunt u eveneens de aangepaste Welstandsnota inzien.

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/Meldingen
Etten
• Warmseweg 2a, kappen 1 populier en 1 knotwilg, herplant
op kaplocatie van 3 iepen, maat 10-12, vergunning verzonden
01-10-2013, procedure 3A

Gendringen
• Grotestraat 95, melding activiteitenbesluit: veranderen
inrichting, acceptatiebrief verzonden 27-08-2013, procedure 1
• bij Touwslagersbaan 96, kandelaberen 2 haagbeuken, herplant
niet van toepassing, vergunning verzonden 01-10-2013,
procedure 3A
• Grotestraat 1, kennisgeving incidentele festiviteiten, optreden
liveband op 02-11-2013, acceptatie verzonden 26-09-2013,
procedure 1

Netterden
• Drevelseweg 4, slopen 3 varkensschuren, melding verzonden
26-09-2013, procedure 1

Silvolde
• Bontebrug 4, melding activiteitenbesluit: veranderen inrichting,
acceptatiebrief verzonden 20-09-2013, procedure 1

Sinderen
• Flipsestraat 2, sloop varkensschuur (incl. asbest) en
verwijderen asbest golfplaten van 2 schuren en dakbeschot
boerderij, melding verzonden 26-09-2013, procedure 1

Terborg
• Doetinchemseweg 11, melding activiteitenbesluit: uitbreiding
activiteiten door verkoop van biologische producten,
acceptatiebrief verzonden 19-09-2013, procedure 1
• Varsseveldseweg 12, melding activiteitenbesluit: veranderen
inrichting, acceptatiebrief verzonden 27-08-2013, procedure 1
• Vulcaanstraat 3, melding activiteitenbesluit: plaatsen nieuwe
winkelpui, acceptatiebrief verzonden 01-10-2013, procedure 1
• Walstraat 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E en 27F, bouw
7 appartementen, vergunning verzonden 26-09-2013,
procedure 3A

Ulft
• Bongersstraat ongenummerd (t.h.v. Transportweg 2), kappen
1 inlandse eik, aanvraag ontvangen 19-09-2013,
procedure 1
• Nijverheidsweg 7, melding activiteitenbesluit: veranderen
inrichting, acceptatiebrief verzonden 27-08-2013,
procedure 1
• Veldstraat 10, bouw winkel met parkeerdek, aanvraag
ontvangen 24-09-2013, procedure 1

Varsseveld
• Leeuwerikstraat 69, vergroten raam, aanvraag ontvangen
23-09-2013, procedure 1
• Markenweg 13, melding activiteitenbesluit: verhuizing (van
Sinderenseweg 43) naar dit perceel, acceptatiebrief verzonden
27-08-2013, procedure 1
• Sinderenseweg 45a, melding activiteitenbesluit: veranderen
inrichting, acceptatiebrief verzonden 01-10-2013,
procedure 1

Zitting Rayonarchitect
Op dinsdag 8 oktober 2013 vindt vanaf 9.20 uur de openbare
mandaatzitting Rayonarchitect (namens de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit) plaats in het gemeentehuis in Gendringen.
De agenda ligt vanaf vrijdag 4 oktober 2013 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.

nieuws over de gemeente

www.oude-ijsselstreek.nl

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan

Hutten Zuid, deelplan 2
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de
gemeenteraad op 19 september 2013 het bestemmingsplan “Hutten Zuid, deelplan 2” met identificatiecode (PlanID)
NL.IMRO.1509.BP000002-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld. De
wijzigingen hebben betrekking op het opnemen van een
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan, waarbij
allereerst de kademuur/keerwand, trappartijen en eventuele
vlonders dienen te worden gerealiseerd alvorens de woningen
gebouwd mogen/kunnen worden. Voor nadere details wordt
verwezen naar de nota ambtshalve wijzigingen, die onderdeel
uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Plangebied en inhoud van het plan Hutten Zuid, deelplan 2
vormt het middengebied van het project Hutten Zuid en ligt ten
oosten van de Bongersstraat in Ulft en ten zuiden van het in
2011 gerealiseerde appartementencomplex. In het zuiden wordt
het plangebied begrensd door de vispassage en de groene
scheg tussen deelplan 1 en deelplan 2 en ten oosten van het
plangebied ligt de Oude IJssel. Met het ontwerp bestemmingsplan Hutten Zuid, deelplan 2 wordt woningbouw mogelijk
gemaakt en de aanleg van de Ecologische verbindingszone.
Inzage Het bestemmingsplan “Hutten Zuid, deelplan 2” ligt van
3 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 gedurende
openingstijden van de Publieksbalie Vergunningen voor iedereen
ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan 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 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:
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest een zienswijze tijdig bij de gemeenteraad in
te dienen;
- een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de
onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd.
Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit treedt in werking
op 15 november 2013, 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.

Ontwerpbestemmingsplan

Voormalig Houthandel Het Anker Ulft
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Voormalig
Houthandel Het Anker Ulft” ter inzage ligt.
Inzage Het ontwerpplan “Voormalig Houthandel Het Anker Ulft”,
met IDN NL.IMRO.1509.BP000116-ON01, ligt van 3 oktober
2013 tot en met 13 november 2013 voor iedereen ter inzage.
Tijdens openingstijden kunt u het ontwerpplan inzien bij de
Publieksbalie in het gemeentehuis in Gendringen. Het ontwerpplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de
website van de gemeente. In het gemeentehuis kunt u het ontwerpplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De
elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.
Plangebied en inhoud van het plan Het ontwerpplan voorziet in
een juridische regeling voor het voormalige terrein van houthandel
Het Anker aan de Oversluis in Ulft om ter plaatse twee burger
woningen mogelijk te maken en een verenigingsgebouw. Naast
het realiseren van voorgenoemde wordt een deel van de fietsverbinding tussen Doesburg en Bocholt planologisch geregeld.
Reacties Gedurende voorgenoemde termijn kan iedereen
schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de
gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 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 de dag van verzending 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.

