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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
hiervan is overgegaan tot de uitbetaling van het subsidiebedrag.

Varsseveld

Taken wethouders

Wethouder Kuster is benoemd
tot portefeuillehouder voor de
sportaccommodaties.
Wethouder van de Wardt is benoemd tot portefeuillehouder
voor de DRU-gebouwen.
Wethouder Hengeveld is tot
portefeuillehouder voor alle overige accommodaties benoemd.
Wethouder Sluiter is benoemd
tot portefeuillehouder financiën.
De wethouders hebben natuurlijk meerdere taken.

Varsselder

Het college heeft kennis genomen van nadere afspraken met
Rijkswaterstaat inzake aanleg,
eigendom, beheer, onderhoud en
aansprakelijkheid van objecten
in verband met de aanpassing
van de Rijksweg N18. (Twenterroute).

Basismobiliteit

B en W stemmen in met de
Achterhoekse Nota van Uitgangspunten voor de basis vorm
voor de Europese aanbesteding van de Vervoercentrale
Basismobiliteit in de Achterhoek.

Wijkagenten

Het college stemt in met de verkoop van een perceel gemeentegrond van circa 20 m2, gelegen
aan de Pastoor Reulinkstraat in
Varsselder, aan Liander Infra
Oost N.V., onder de voorwaarden en bepalingen van de koopovereenkomst. Door verkoop
van het perceel aan Liander zal
er een transformatorhuisje worden geplaatst en zal het nieuwe
tracé worden aangelegd.

De gemeente heeft 5 wijkagenten die te bereiken zijn o.a. via
0900 8844. Voor Ulft is dat Paul
Stoter, voor Terborg, Silvolde
en Bontebrug is dat Gerard te
Avest, voor Varsseveld, Westendorp, Sinderen en Heelweg is
dat Gerben Boesveld, voor Ulft
Noord, Etten en Varsselder is
dat Manon Lichtenberg en voor
Gendringen, Voorst, Breedenbroek, Megchelen en Netterden
is dat Nicole Hermsen.

Terborg

Nieuwe Burgemeester

Op bedrijventerrein Akkermansweide is sinds 1 januari 2013 een
stimuleringsregeling voor beeldkwaliteit van panden en percelen
van kracht. De subsidie aanvraag
van het bedrijf Gerritsen van
Groningen BV, ten bedrage van
10997,16 Euro, is beoordeeld en
toegekend. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd en op de juiste
wijze verantwoord. Na aanleiding

Kunstwerk Ulft verplaatst

De gemeenteraad heeft in de
raadsvergadering een profielschets vastgesteld voor de nieuwe burgemeester van de Oude
IJsselstreek. Dit is tevens besproken met de commissaris van
de Koning, de heer Cornielje.
De minister van Binnenlandse
Zaken stelt op basis van de profielschets de vacature open en
plaatst deze in de Staatscourant.

Het kunstwerk van Amnesty International paste niet meer goed op de locatie hoek Kerkstraat/Middelgraaf.
Onder meer veiligheidsaspecten voor de voetgangers speelden hierbij een rol. In overleg met kunstenaar
Ben Overkamp is een voorstel gedaan voor plaatsing op een nieuwe locatie. Dat is ook besproken met de
kunstcommissie. Zowel de kunstenaar als de kunstcommissie zijn tevreden met de nieuwe locatie achter
de Blenk.

Windmolens Netterden

De bouw van de windmolens tussen Netterden en Azewijn zijn in
volle gang, vorig jaar september
is men gestart, nu is men begonnen met aanleggen van kabels en
leidingen.
Aan de paalfundering van het
windmolenpark wordt momenteel gewerkt. De verwachting is
dat in juli alle zes molens er staan
en na de zomer hun eerste energie gaan leveren.

Care travel

Stichting CARE Travel krijgt
een bijdrage van e1500,- voor
het verstrekken van gratis reizen
aan mensen die het zelf niet op
kunnen brengen. Tevens wordt
e100,- verstrekt voor het aanbrengen van het gemeentelogo
op de bussen van Care travel.

de bouw van de nieuwe sporthal
de IJsselweide in Gendringen. Er
komt een sporthal met moderne
voorzieningen. Als alles mee zit
is de oplevering gepland in augustus van dit jaar.

Sporthal de IJsselweide

Half januari gaf wethouder
Kuster het officiële startsein voor

Achttiende editie van Hen en Weerum

De wandeltocht Hen en Weerum
van wandelvereniging ’t Lup
wordt dit jaar voor de zeventiende keer georganiseerd, op
zondag 20 maart. Ook deze editie
heeft de organisatie enorm haar
best gedaan om mooie en verrassende routes uit te zetten.
De start is bij ’t Dorpshuus in
Varsselder-Veldhunten. Deelnemers kunnen kiezen voor een
tocht van 6, 12 of 24 kilometer.
De meest fanatieke wandelaars
die de langste afstand lopen,
kunnen starten tussen 9.00 uur
en 10.30 uur. De andere twee
groepen starten tussen 9.00 uur
en 12.30 uur. De wandelaars van

de 6 kilometerroute worden met
huifkarren weggebracht (een
tocht van ongeveer 15 minuten)
en lopen dan het tweede deel van
de 12 kilometerroute. Inschrijven
kost 4 euro per persoon.
De doelstelling van de wandelvereniging is om mensen gelegenheid te bieden om te kunnen
wandelen in de (eigen) omgeving
met de nodige faciliteiten, zoals
rustplaatsen, sanitaire voorzieningen, wat vermaak en bovenal:
goed uitgezette en mooie routes.
De belangstelling voor deze wandeltocht is jaarlijks groot. Zo’n
500 tot 900 mensen doen mee, afhankelijk van het weer. Doordat

de wandeltocht is opgenomen in
het landelijk wandelprogramma
komen de wandelaars uit alle
windstreken. Ruim 40 vrijwilligers zijn deze dag in touw om
alles in goede banen te leiden bij
het parkeren, de inschrijving, op
de route en bij de rustplaatsen.
De wandelroutes van Hen &
Weerum hebben elk jaar weer
een duidelijk doel voor ogen:
Vanuit het vertrekpunt in
Varsselder een zo ver mogelijk
gelegen punt bereiken, binnen de
gekozen afstand.
Het prachtige afwisselende landschap maakt het mogelijk om te
lopen van kerktoren tot kerk-

toren, door de dorpen, tussen de
weilanden en in de bossen. Op
de routekaart die elke wandelaar
meekrijgt worden de in het landschap waarneembare hoogtepunten vermeld, zodat richting en
doel duidelijk blijven. Daarnaast
wordt informatie verstrekt over
de wetenswaardigheden op de
route. Wanneer de route langs
bezienswaardigheden leidt zoals
een kerk, molen of monument,
dan wordt deze zo mogelijk
opengesteld voor het publiek.
Elk jaar worden er weer nieuwe
routes uitgestippeld. De exacte
routes worden op de wandeldag
vrijgegeven.
Verdeeld over de routes zijn een
drietal locaties waar rustplaatsen
worden ingericht. Op dat vlak
heeft de Hen & Weerum zeker
een naam hoog te houden. Op
de rustplaatsen wordt de wandelaars onderdak, zitgelegenheid
en toiletten aangeboden en kan
tegen een geringe vergoeding
onder meer koffie, thee en soep
worden genuttigd. Een groep
muzikanten zorgt voor een gezellige sfeer.
De wandelaars ontvangen bij de
finish een herinnering die speciaal gemaakt is voor deze wandeltocht. Deze herinnering bestaat
uit een kleine button waarop een
afbeelding van een hoogtepunt
van de route staat afgebeeld. Elk
jaar wordt een nieuwe button
uitgegeven.
Meer informatie over de wandeltocht en wandelvereniging ’t Lup
is te vinden op:
www.henenweerum.wordpress.
com.

Colofon

De Ulftse Krant verschijnt in een
oplage van 14.000 exemplaren.
Deze uitgave wordt huis aan huis
bezorgd in Ulft en omgeving.
(Breedenbroek, Etten, Gendringen, Megchelen, Netterden,
Varsselder, Veldhunten, Voorst,
Silvolde, Terborg)
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