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Let op: 31 juli kunnen er geen spoedaanvragen voor paspoorten en

identiteitskaarten worden gedaan. Op 1 augustus kunnen er helemaal
geen aanvragen worden gedaan

Op donderdag 1 augustus wordt de apparatuur vervangen. Dit heeft de volgende
consequenties:
• Woensdag 31 juli kunnen er géén spoedaanvragen gedaan worden.
• Reguliere aanvragen kunnen op die dag tot uiterlijk 12.00 uur gedaan worden.
• Donderdag 1 augustus kunnen er de hele dag geen paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd worden. Ook kunt u die dag geen reisdocumenten ophalen.
Geen avondopenstelling
31 juli

Publiekswinkel werkt
op afspraak

Vanwege de vervanging van de
apparatuur is er woensdagavond
31 juli van 17.00 tot 19.00 uur
geen avondopenstelling.

De gemeente Berkelland werkt
op afspraak. Dat verkort de
wachttijden.

Een afspraak maken kan eenvoudig op de website van de
gemeente:
www.gemeenteberkelland.nl/
Inwoners/Afspraak_maken.

Woningbouw op 3 locaties in Rietmolen
Samen met de projectgroep (T)huis in Rietmolen is de woonbehoefte in Rietmolen in beeld
gebracht. Op basis hiervan zijn locaties in beeld gebracht in Rietmolen, waar woningbouw
mogelijk is. Ook is een kader gemaakt, waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten worden
getoetst.
Vanaf november 2018 is er
een interactief proces met de
inwoners van Rietmolen doorlopen om te komen tot een visie
op het wonen in Rietmolen. Dit
onder de naam (T)huis in Rietmolen. Daarbij is een woonbe-

hoefteonderzoek gedaan. Uit de
resultaten van het onderzoek
kan worden geconcludeerd dat
er op korte termijn (binnen 2
jaar) behoefte is aan 23 starterswoningen, 7 woningen in het
duurdere segment en 4 levens-

loopbestendige woningen/
appartementen. Dit soort woningen zijn op dit moment niet op
de woningmarkt beschikbaar in
Rietmolen.

Locaties
Om (een deel van) de woningbehoefte/gewenste woningbouw
te realiseren is er, in overleg
met de projectgroep, een aantal
locaties in beeld. Deze zijn
beschreven in de notitie ‘Strategische verkenning woningbouwlocaties in Rietmolen’. In deze
notitie zijn 4 locaties bekeken:
De Mölle, Maalderij Kuiper,
Ravenhorst en Het Olland. Bij de

Mölle is nog plek voor 4 kavels,
bij de Ravenhorst is ruimte voor
een blok starterswoningen en bij
Maalderij Kuiper kunnen mogelijk appartementen/patiowoningen gerealiseerd worden. Het
Olland wordt in eerste instantie
nog niet benut, maar er wordt
wel onderzocht wat hier de
mogelijkheden kunnen zijn op
termijn.

Wethouder
Maikel van der Neut
over de plannen:
“Waar behoefte ligt
moet je gas geven”.
Vervolg
Er kan nu worden gestart met
de concrete uitwerking van de
plannen en het opstarten van
de noodzakelijke verdere
onderzoeken en planologische
procedures.

‘Dankjeweltaart’ voor kwekerij Heutinck
Op 8 juli hebben we, vanuit de gemeente Berkelland een
‘dankjeweltaart’ mogen uitreiken aan Kwekerij Heutinck in
Borculo. Met het uitreiken van de taart wil de gemeente alle
ondernemers bedanken die een bijdrage leveren aan de innovatieve Gelderse economie, die Gelderland helpen verduurzamen en groeien.

De uitreiking van de taart is onderdeel van de ‘Dankjeweltour’
om de ondernemer(s) te bedanken voor zijn of haar bijdrage
aan de Gelderse economie. Het
was dan ook een verrassing
voor Peter en Hemmie Heutinck
dat wethouder Gerjan Teselink
samen met Babine Scholten van
de Provincie Gelderland met een
taart bij dit prachtige bedrijf
binnen kwamen lopen.

ropean Entrepreneurial Region
(EER) Award van het Europees
Comité van de Regio’s.
Gelderland kreeg de award voor
haar uitstekende ondersteuningsstructuur aan ondernemers, startups en groeiers, de
innovatieve financiële instrumenten om de economie te stimuleren en de goede samenwerking met verschillende partners
in onderwijs en bedrijfsleven.

Dankjeweltour

V.l.n.r. Hemmie Heutinck, Peter Heutinck, wethouder Gerjan
Teselink, Babine Scholten

De 'Dankjeweltour' is onderdeel
van een reeks aan activiteiten die dit jaar in Gelderland
plaatsvinden rondom de EER
Award 2019. Gelderland mag
zich in 2019 namelijk de meest
ondernemende regio van Europa
noemen (EER Award 2019) en
daarom gaat er elke week een
Gelderse gemeente op bezoek
bij een ondernemer. Die eer delen we met de Regio Asturië in
Spanje en Thessalië in Griekenland. Gelderland kreeg de Eu-

Volgende week
geen BerkelBericht
In verband met de vakantieperiode verschijnt er
geen BerkelBericht in de weken 30, 32 en 34.
Volgende week 23 juli dus geen BerkelBericht
in Achterhoek Nieuws.
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Op vakantie? Licht uw buren in
De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan. Het is echter ook de tijd
waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners weg zijn. Het is vaak eenvoudig
de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.
In veel gevallen kunt u inbrekers
weren door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Bekijk
de woning alsof u een inbreker
bent. Waar zou uw oog op
vallen? Een antieke klok, grote
tv, laptop, of een waardevol
schilderij? Kijk voor u op vakantie gaat wat er uit het zicht
geplaatst kan worden. Voor de
kleinere zaken kunt u een goed
verankerde kluis overwegen
of kostbaarheden in een kluis
buitenshuis bewaren.

Geef uw woning een
bewoonde indruk

Een inbreker kiest een woning
waar hij gemakkelijk binnen
kan komen. De afwezigheid van
bewoners is een belangrijke fac-

tor. De vakantieperiode, waarin
mensen soms weken weg zijn, is
voor inbrekers ideaal.
Om te voorkomen dat inbrekers
tijdens uw vakantie hun oog op
uw woning laten vallen, is het
belangrijk dat de woning een
bewoonde indruk maakt.
Zorg dat er ‘s avonds lampen
branden door gebruik van een
tijdschakelaar. Vergeet ook de
bovenverdieping niet.
Vraag uw buren om:
• een oogje in het zeil te houden
• de post te verwijderen
• hun auto op uw oprit parkeren
• de planten water te geven en
laat de planten op de vensterbank staan

• te controleren of alle ramen
en deuren goed zijn afgesloten
• bij een verdachte situatie
(bijvoorbeeld glasgerinkel/
gestommel of onbekende
personen bij uw huis) direct
112 te bellen.

Snel alarm slaan betekent
een grotere kans om de inbrekers te pakken

Maar liefst 80% van alle aanhoudingen wegens woninginbraak,
gebeurt dankzij de alertheid van
omstanders. Een goed beveiligde en afgesloten woning én
oplettendheid van uzelf en uw
buren, zorgt voor maximaal 90%
minder kans op een inbraak.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Geen inloopmomenten
in de zomervakantie
Vanaf volgende week zijn er geen inloopmomenten van de contactpersonen en Voormekaar. Uiteraard kunt u voor gezondheids- of opvoedvragen, meldingen én ideeën
voor uw buurt wel bellen naar de gemeente en Voormekaar. Of gebruik maken van
het online vraagformulier op www.voormekaar.net.
Wanneer zijn er geen
inloopmomenten?
In Borculo en Beltrum is er
geen inloop van 22 juli tot en
met 29 augustus.
In Ruurlo, Eibergen en Neede
is er geen inloop van 29 juli
tot en met 23 augustus.

Hoe kan ik in de zomer
contact opnemen met
Voormekaar?
Heeft u gezondheids- of
opvoedvragen, wilt u vrijwilligerswerk doen, bent u
mantelzorger en wilt u uw
situatie bespreken of heeft u
een andere hulp-

of ondersteuningsvraag?
Dan kunt u contact opnemen
met Voormekaar via
0545 - 250 300.
U kunt uw vraag of verzoek
voor ondersteuning ook
24 uur per dag online aan
Voormekaar stellen. Op
een moment dat het u het
beste uitkomt. Ga naar www.
voormekaar.net en stuur de
online vragenlijst in. Er wordt
dan contact met u opgenomen.

Hoe kan ik in de zomer
contact opnemen met de
contactpersoon van de
gemeente?
Heeft u een idee, vraag of
probleem waarbij de gemeente zou kunnen helpen?
Dan is de contactpersoon
hiervoor de aangewezen
persoon. Zoekt u een antwoord of hulp bij vragen en
initiatieven bij u in de buurt?
Dan kunt u ook terecht bij
onze contactpersonen voor
de kernen. Gebruik het
algemene telefoonnummer
van de gemeente Berkelland:
0545 - 250 250.

Geen avonddiensten
Publiekswinkel tijdens de
bouwvakvakantie
Tijdens de bouwvakvakantie is de Publiekswinkel ’s avonds
gesloten. Het gaat om 7, 14 en 21 augustus. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.
Afspraak maken
Overdag kunt u op afspraak wel
bij ons terecht. Wij zijn geopend
op:
• maandag en woensdag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
(woensdag tot 16.30 uur)
• dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur,
dinsdagmiddag zijn wij
gesloten

Wilt u de Publiekswinkel bezoeken? Maak dan eenvoudig een
afspraak via www.gemeenteberkelland.nl of door te bellen met
0545 - 250 250. Dan maken wij
de afspraak voor u.

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak een

afspraak

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

TIP
VAN DE
WEEK
In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg
over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in
de gemeente Berkelland.

Samen houden we
Berkelland schoon!
In onze gemeente zijn er
al heel veel inwoners die
zich inzetten om onze
gemeente zwerfafvalvrij
te houden. Daar zijn we
ontzettend blij mee. Regelmatig horen of lezen we
van individuele inwoners of
van groepen, zoals Ruurlo
Schoon en de Wildbeheereenheden, dat ze zwerfafval ruimen. Ook schoolklassen houden acties.
Onlangs heeft de gemeente Berkelland deze zwerfafvalruimers bedankt voor
hun inzet.
Zwerfafvalruimster Eline Scholte uit Ruurlo is wel heel bijzonder,
ze is namelijk pas 8 jaar oud. Wethouder Anjo Bosman ging bij haar
langs om haar persoonlijk te bedanken.
Eline ergerde zich aan het vele afval dat ze zag liggen als ze naar
school fietste van Ruurlo naar Barchem. Ze besloot hier iets aan
te doen. Elke vrijdagmiddag raapt zij het zwerfafval op. En als ze
mensen afval op straat ziet gooien spreekt ze hen aan. Sinds ze dit
doet ziet ze dat de route al een stuk schoner is dan voorheen.
Eline heeft een duidelijke boodschap: gooi afval in de prullenbak.
We maakten hiervan een filmpje, deze is te vinden op de facebookpagina, twitter en Instagram van de gemeente Berkelland en
op www.gemeenteberkelland.nl.
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Maar liefst 175(!) activiteiten tijdens Zomertoer Berkelland
7 weken lang activiteiten voor kinderen en jongeren in alle kernen
Kinderen in Berkelland
hoeven zich niet te vervelen
deze zomer. Maandag 15
juli vond de aftrap van de
tweede editie van Zomertoer
Berkelland plaats. Verschillende organisaties en inwoners in Berkelland hebben
de handen ineengeslagen om
kinderen en jongeren ook dit
jaar weer een onvergetelijke
zomervakantie te bezorgen.
Benieuwd wat er de eerste 2
weken van Zomertoer op het
programma staat? Hiernaast
staat per kern een actueel
overzicht.
Handig om te weten...
• Voor deelname aan sommige
sport- of speelmiddagen moet
je iets betalen, de prijs staat
erbij.
• Staat er een sterretje * in het
schema? Dan betekent dit dat
een volwassene ook entree
moet betalen.
• Ook met een beperking ben je
natuurlijk van harte welkom.
Neem (minimaal een dag van
te voren) even contact met
ons op om samen af te stemmen hoe we het programma
passend kunnen maken voor
jou.

Eibergen, Rekken, Beltrum

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo
16 juli - 28 juli

16 juli - 28 juli

di 16 - vr 19 jul: speeltuin Noord, tijden zie Facebook
Heer Rudolfstraat 7 Borculo, € 1,-

di 16 jul - vr 19 jul: zwemvierdaagse Rekken 18.00 - 20.00u
Natuurbad, Van Ouwenallerlaan 35, € 5,- p.p.

di 16 - za 20 jul: speeltuin De Koppel, 15.00 - 17.00u
Kon. Julianastraat 37 Borculo, € 1,25

wo 17 jul: Optisport - Gijbanen Race, 15.00 - 16.00u
Zwembad ‘t Vinkennest, Stokkersweg 4 Eibergen, € 4,40

di 16 jul: Ultimate adventures Kanovaren, tussen 10.00 - 17.00u
Oude Needseweg 35 Borculo, opgave 06 - 53332770, € 5,- p.p.

vr 19 jul: BIEBlab/Kunstwijs - Vlog je favoriete boek, 15.30 - 17.30u
Bibliotheek Eibergen, Grotestraat 58, 9 t/m 12 jr, € 2,50

wo 17 jul: Broodjes bakken, 10.00 - 14.00u
Erve Brooks, Broekhuisdijk 5 Gelselaar, € 0,-

za 20 jul: Expeditie Robinson (spelletjes), rond 13.30u
Natuurbad Rekken, Van Ouwenallerlaan 35, € 0,-

do 18 jul: Ultimate adventures Kanovaren, tussen 10.00 - 17.00u
Oude Needseweg 35 Borculo, opgave 06 - 53332770, € 5,- p.p.

wo 24 jul: Optisport - Waterpolo Clinic, 15.00 - 16.00u
Zwembad ‘t Vinkennest, Stokkersweg 4 Eibergen, € 4,40

ma 22 jul: Sport Federatie - Zeskamp, 10.00 - 11.30u
Hambroekplas Borculo, € 0,-

do 25 jul: Beweeg Wijs - Beach- en slagbal, 10.00 - 11.30u
Veld De Maat Eibergen, € 0,-

ma 22 - vr 26 jul: speeltuin Noord, tijden zie Facebook
Speeltuin Noord, Heer Rudolfstraat 7 Borculo, € 1,-

vr 26 jul: BIEBlab/Kunstwijs - Stopmotion workshop, 15.30 - 17.30u
Bibliotheek Eibergen, Grotestraat 58, 9 t/m 12 jr, € 2,50

ma 22 - za 27 jul: speeltuin De Koppel, 14.00-16.30u
Kon. Julianastraat 37 Borculo, € 1,25

Elke dag in de zomervakantie
Zwemmen Openluchtbad ‘t Vinkennest
Stokkersweg 4 Eibergen, € 4,40 p.p.
Zwemmen Natuurbad Rekken
Van Ouwenallerlaan 35, vanaf € 2,50 *
Speeltuin Beltrum, 10.00 - 17.00u (zonder toezicht)
Speeltuin D’n Geetelingshook, Haarstraat

di 23 jul: ZomerBieb - Lees-, Quiz en spelochtend, 10.00 - 11.30u
Bibliotheek Borculo, Hoflaan 5, 6 t/m 10 jr, € 0,di 23 jul: Ultimate adventures Kanovaren, tussen 10.00 - 17.00u
Oude Needseweg 35 Borculo, opgave 06 - 53332770, € 5,- p.p.
wo 24 jul: Broodjes bakken, 10.00 - 14.00u
Erve Brooks, Broekhuisdijk 5 Gelselaar, € 0,do 25 jul: Ultimate adventures Kanovaren, tussen 10.00 - 17.00u
Oude Needseweg 35 Borculo, opgave 06 - 53332770, € 5,- p.p.

Fotospeurtocht met ijsje
TIP Eibergen, Grotestraat 59 Eibergen, € 2,50 p.p.

Elke dag in de zomervakantie

di - zo: Varen met Berkelzomp ‘ Snippe’
via TIP in Eibergen Koeweidepad 2,
vanaf € 3,50 *

Binnen en buiten speeltuin, 10.00 - 19.30u
Erve Brooks, Broekhuisdijk 5 Gelselaar
Blotevoetenland -Avonturenpad, 10.00 - 19.30u
Erve Brooks, Broekhuisdijk 5 Gelselaar, € 3,50 p.p.
Zwemmen Hambroekplas
Recreatiegebied Hambroekplas, Hambroekweg 10

• Sporten gaat het makkelijkst
in sportkleding, vergeet dit
niet aan te trekken als je mee
wilt doen!

Ruurlo en
omgeving

• Natuurlijk ben je niet alleen
welkom in je eigen woonplaats
maar ook bij de activiteiten in
andere kernen.

wo 17 jul: Modelspoorbaan Ruurlo,
13.30 - 17.00u
Hulshofweg 1 Ruurlo, vanaf € 2,- *

• Meedoen is altijd op eigen
risico!

wo 17 jul: BIEBlab/Kunstwijs: Vlog je favoriete boek, 15.30 – 17.30u
Bibliotheek Ruurlo, Dorpsstraat 74, 9-12 jr, € 2,50

Neede, Noordijk, Rietmolen

wo 17 jul: Doe het zelf theater/Modeltrein, 14.00 - 16.00u
Cactus Oase, Jongermansstreeg 6 Ruurlo, vanaf € 5,50 *

16 juli - 28 juli

za 20 jul: Bezoek en zagen Molen Agneta, 9.00 - 16.00u
Borculoseweg 36 Ruurlo, € 0,-

di 16 - za 20 jul: Speeltuin De Berg, 13.30 - 17.00u
Bergstraat 63A Neede, € 1,-

di 23 jul: Ratel of krachtstok maken, 14.00 - 16.00u
Vier Winden, Kaaldijk 4 Ruurlo, € 5,-

wo 17 jul: Sport Federatie - Expeditie Robinson, 10.00 - 11.30u
Veld Oranjelaan Neede, € 0,-

wo 24 jul: Sport Federatie - Miljoenenjacht, 10.00 - 11.30u
VV Ruurlo, Fürstenauerstraat 2 Ruurlo, € 0,-

wo 17 jul: ZomerBieb - Lees-, Quiz en spelochtend, 10.00 - 11.30u
Bibliotheek Neede, Oudestraat 36, 6 t/m 10 jr, € 0,-

wo 24 jul: Modelspoorbaan Ruurlo, 13.30 - 17.00u
Hulshofweg 1 Ruurlo, vanaf € 2,- *

wo 17 jul: Kidsclub: creatief, techniek en games, 14.00 - 16.00u
Jimmy’s Neede, Bergstraat 10, 6 t/m 12 jr, € 1,-

wo 24 jul: BIEBlab/Kunstwijs - Stopmotion workshop, 15.30 - 17.30u
Bibliotheek Ruurlo, Dorpsstraat 74, 9 t/m 12 jr, € 2,50

vr 19 jul: MKW- Theater, 9.30 - 12.00u
BSO Alles kids, Kronenkamp 10 Neede, 6 t/m 12 jr, € 5,-

wo 24 jul: Doe het zelf theater/Modeltrein, 14.00 - 16.00u
Cactus Oase, Jongermansstreeg 6 Ruurlo, vanaf € 5,50 *

ma 22- za 27 jul: Speeltuin De Berg, 13.30 - 17.00u
Bergstraat 63A Neede, € 1,-

za 27 jul: Bezoek en zagen Molen Agneta, 9.00 - 16.00u
Borculoseweg 36 Ruurlo, € 0,-

di 23 jul: Beweeg Wijs - Watergames, 10.00 - 11.30u
Veld Oranjelaan Neede, € 0,-

• Het kan natuurlijk gebeuren
dat we iets vergeten zijn, dat
een spelmiddag wordt verplaatst of dat tijden niet kloppen. Kijk daarom altijd van te
voren op de Facebookpagina:
Zomertoer Berkelland, of op
de website van de gemeente
Berkelland.
• Tijdens de activiteiten worden
foto’s en video’s gemaakt. Wil
of mag je niet op de foto of
video, geef dit dan aan bij de
leiding van de activiteit, dan
houden we hier rekening mee.

16 juli - 28 juli

Elke dag in de zomervakantie
Let op: houd voor actuele
begintijden, locaties en
weersverwachtingen de
Facebookpagina in de gaten:
Zomertoer Berkelland

Roekoe wandeltocht met opdrachten, 6 t/m 12 jr
Via VVV Ruurlo of De Heikamp, routeboekje € 3,50
Jonkerjoost pad fiets/wandelroute, 6 t/m 12 jr
Via VVV Ruurlo, Kerkplein 20, boekje € 1,95

Maisdoolhof, vanaf 10.00u
De Melktap, Nettelhorsterweg 21 Geesteren, € 3,- p.p.
Brandweermuseum Borculo
Hofstraat 5 Borculo, vanaf € 3,50 *
Varen met Berkelzomp ‘Jappe’
via de VVV/TIB Graaf Wichmanstraat 48a Borculo, vanaf € 3,50 *

di 23 jul: Jimmy’s Sponsorskeelertocht met BBQ, start 15.00u
van Neede naar Borculo, vanaf 10 jaar
wo 24 jul: ZomerBieb - Op’t puntje van je stoel, 10.00 - 11.30u
Bibliotheek Neede, Oudestraat 36, 6 t/m 10 jr, € 0,wo 24 jul: Kidsclub: creatief, techniek en games, 14.00 - 16.00u
Jimmy’s Neede, Bergstraat 10, 6 t/m 12 jr, € 1,-

Kabouterpad met route en muts , 2 t/m 6 jr
Via VVV Ruurlo of De Heikamp, boekje € 4,95, muts € 2,50

Elke dag in de zomervakantie

Fietsroute Zevensprong met opdrachten, 9 t/m 13 jr
Via VVV Ruurlo of De Heikamp, boekje € 4,95

Zwemmen + extra activiteit bij mooi weer
Zwembad ‘t Spilbroek, Bleekenweg 14, € 5,20 p.p.

Cactus Oase, 10.00 - 17.00u
Jongermansstreeg 6 Ruurlo, vanaf € 5,50 *

Kinderfotopuzzeltocht
via TIP/ VVV Neede, Oudestraat 52, vanaf € 1,95

Zwemmen met extra activiteit op woensdag
Recreatiebad De Meene, Loolaan 92, vanaf € 3,45 *

Op jacht naar de vleermuis speurtocht
via TIP/ VVV Neede, Oudestraat 52, vanaf € 1,50

Doolhof Ruurlo, 11.00 - 17.00u
Hengeloseweg 2, vanaf € 2,- *

KinderWandelroutes met opdrachtjes, 4 t/m 12 jr
via TIP/ VVV Neede, Oudestraat 52, vanaf € 1,50

Wandelroute Strooptocht met smartphone, 11.00 - 20.00u
via de Heikamp, Hengeloseweg 2, € 0,-

Klim en klauter bij Ordelmanskoele en Woudy de olifant
Needse Berg, Brummelweg Neede
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Agendatip voor na de vakantie:
Maand van de opvoeding
Samen met de gemeente
Aalten, Berkelland, Oost
Gelre en Winterswijk organiseert het Preventie Platform
Jeugd in oktober allerlei
(gratis) activiteiten rond
opvoeden en opgroeien. Van
‘gezond slapen’ tot ‘omgaan
met social media’, van ‘PEERtoftheater’ tot ‘het puberbrein’: elke week is er wel
iets te doen, dichtbij huis.

Via www.preventieplatformjeugd.nl kunt u zich binnenkort
aanmelden voor de verschillende activiteiten. Het maximum

aantal deelnemers staat erbij.
Vol is vol, dus houd de website
in de gaten!

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk.
Het Platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek over
allerlei opvoedthema’s.

Er zijn nog plekken vrij!

NIEUW: bewegen en ontmoeten voor
inwoners met dementie en de mantelzorger
Sport Federatie Berkelland
(SFB) start na de zomer een
wekelijks beweegprogramma voor (jonge) inwoners
met dementie. En terwijl er
gesport wordt, is er voor
hun partner/mantelzorger
de mogelijkheid om andere
partners/ mantelzorgers te
ontmoeten.
Voor inwoners met dementie
Het beweegprogramma is
bedoeld voor inwoners tussen

de 40 en 75 jaar die dementie
hebben en nog thuis wonen.
Elke week kunnen zij 1 uur met
elkaar sporten en bewegen. Dit
gebeurt onder begeleiding van
een SFB beweegcoach en met
ondersteuning van een geriatrie
fysiotherapeut.
De activiteiten zijn erop gericht
deelnemers uit te dagen, plezier
te laten beleven en conditie/
kracht/balans positief te beïnvloeden. De beweegcoach zorgt
ervoor dat iedere deelnemer

op zijn/haar eigen niveau kan
deelnemen en houdt rekening
met de wat de deelnemers nog
kunnen.

Intake

Voorafgaand aan het programma vindt er een intake plaats
met een geriatrie fysiotherapeut
die de fysieke fitheid en mogelijkheden van de deelnemer test.
Deze intake is verplicht en valt
onder een fysiotherapie behandeling. Naar aanleiding van

de intake wordt bepaald of het
programma geschikt is voor de
deelnemer.

Praktische informatie

Wanneer: start in september,
elke donderdag van 15.30 tot
16.30 uur (20 weken).
Kosten: € 5,00 per les
Waar: Spilbroekhal in Neede

Voor de partner

Terwijl er bewogen wordt,
kunnen partners/mantelzorgers
elkaar ontmoeten en staat de
koffie klaar. Als er belangstelling
is, is het ook mogelijk om iets te
organiseren. Denk bijvoorbeeld
aan een creatieve workshop, een
lezing of een mini-concert, verzorgd door Muziek en KunstWijs.

Aantal deelnemers: er is plek
voor 10 tot 12 deelnemers
Aanmelden: via Sport Federatie Berkelland, Nienke Maas:
nienke@sportfederatieberkelland.nl of telefonisch via
0545 - 476 727.

Zwarte Cross Festival 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde

camping van de Zwarte Cross
verblijven.

stemming dan het evenement.
Op de N313 tussen Aalten en
Lichtenvoorde geldt eenrichtingsverkeer. De rijrichting
wordt aangepast aan komende
of vertrekkende bezoekersstromen. De N313 tussen de James
Wattstraat en N18 is gereserveerd voor bussen en taxi’s.

Ook het openbaar vervoer
heeft maatregelen genomen
om de bezoekersstromen te
verwerken. Zo wordt de N313
(Hamelandweg) afgesloten voor
verkeer met een andere be-

Op de website van de gemeente
Oost Gelre (www.oostgelre.nl)
vindt u meer informatie over
verkeersmaatregelen, openbaar
vervoer en andere bijzonderheden rond de Zwarte Cross.

Komend weekend, van donderdag 18 tot en met maandag
21 juli (laatste campingdag), wordt op de Besselinkschans in
Lichtenvoorde het Zwarte Cross Festival gehouden. Het evenement trekt in die 4 dagen heel veel bezoekers. Dat heeft
gevolgen voor het verkeer op de doorgaande wegen, zoals de
N18 (Twenteroute) en de N313 (Hamelandweg).
Er zijn diverse maatregelen van
kracht om het verkeer in goede
banen te leiden. De bezoekers
van de Zwarte Cross volgen vanaf de A18 een eigen route naar
de parkeerplaatsen rond het
evenementterrein. Datzelfde
geldt voor de ongeveer 25.000
bezoekers die op de speciale

28 september Burendag!
Op 28 september is het Burendag! Dit landelijke feest vier je
samen met je buren. Het is een dag waarop je gezellig samen
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en
de buurt. Ook in Berkelland zijn verschillende straten en wijken die meedoen met Burendag. Via www.burendag.nl vindt
u leuke ideeën en kunt u uw activiteit aanmelden.
Van een straatfeest tot het
schoonmaken van de buurt, van
een sportdag tot een spelletjesmiddag voor jong en oud: alles
kan tijdens Burendag. Het allerbelangrijkste bij Burendag is dat
u het samen doet. Voor de activiteit die u organiseert kunt u bij
het Oranje Fonds een bijdrage
aanvragen. Op die manier kunt
u op Burendag met elkaar nog
iets extra’s doen. Kijk op www.
burendag.nl hoe dit werkt.

Komt u er niet uit?

Heeft u een idee voor uw wijk
voor Burendag, maar weet u niet
goed hoe u dit kunt organiseren
en met wie? Neem dan gerust
contact op met de contactpersoon van uw dorp of stad. Hij
of zij denkt graag met u mee. U
kunt de contactpersoon bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente
Berkelland: 0545 - 250 250.

BerkelBericht
OMGEVINGSVERGUNNING

contact opnemen met de Publiekswinkel,
telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt
zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.

Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen. Het
maken van bezwaar is bij een reguliere
omgevingsvergunning pas mogelijk als het
college een besluit heeft genomen op de
vergunningaanvraag.

Borculo
• Prunusstraat 16 en Goudenregenstraat
35, bouwen dakkapel (4 juli 2019)
• Bosberg 8, bouwen overkapping
(4 juli 2019)
• Keizer Ottostraat 49, verplaatsen voordeur (4 juli 2019)
• De Markerichter 84, verbouwen woonhuis
(4 juli 2019)

Eibergen
• Rekkense binnenweg 2 a, plaatsen aanbouw (5 juli 2019)
• Haaksbergseweg hoek Needseweg, aanleggen groenstrook en poel (7 juli 2019)
• Bronbeekstraat 15, bouwen magazijn (8
juli 2019)

Geesteren
• Hekweg 14, verbouwen woonboerderij (7
juli 2019)

Neede
• Hoonteweg 4, herbouwen schöppe (5 juli
2019)
• Dennenweg 3, verbouwen woning (9 juli
2019)

Ruurlo
• Vordenseweg-Zelhemseweg (omgeving),
aanleggen mountainbikeroute (3 juli
2019)
• Tolhutterweg 10, bouwen loods (10 juli
2019)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen
Voor het volgende plan is de beslistermijn
van 8 weken met maximaal 6 weken verlengd.

Beltrum
• Industrieweg 6, realiseren 25 camperplaatsen (beslistermijn tot 2 september
2019)

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten
vergunning verleend. De datum van verzending staat achter de omschrijving.

Berkelland buitengebied
• diverse locaties, kappen 1 beuk, 1 Amerikaanse eik, 1 zomereik en 1 inlandse eik
(10 juli 2019)

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende plannen/aanvragen voor omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan ontvangen.

• Oude Needseweg 29-31, plaatsen dipoolantenne (8 juli 2019)
• Lindenstraat 2, plaatsen dakkapel (9 juli
2019)

Eibergen
• Kruiskamp 10, aanleggen inrit (5 juli 2019)
• Hupselseweg 39 b, vernieuwen uitbouw
en hoofddak en plaatsen overkapping (8
juli 2019)
• Slemphutterweg 20, bouwen nieuwe opslagloods/werktuigenberging (9 juli 2019)
• Rekkenseweg 6, uitbreiden woonboerderij met kelder, aanbouw en overkapping (9
juli 2019),

• Grotestraat 30, uitbreiden villa met twee
serres, wijzigen rijksmonument (verbouwen villa), plaatsen zonnepanelen op villa
en brandveilig gebruiken gebouw, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB2019-0011-100)

Geesteren

Deze vergunningen liggen ter inzage van
17 juli tot en met 28 augustus 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Bij de adressen waar een ID-code is aangegeven kunt u de vergunning ook inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.
gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Beroep

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig
totdat de rechter over uw beroep heeft
beslist. Misschien kunt u de beslissing
in beroep niet afwachten. U kunt dan bij
de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep
bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar
de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus
9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u
een kopie van het beroepschrift meestuurt.
Voor dit verzoek moet u griffierecht
betalen. U krijgt hierover een brief van de
rechtbank.

Ruurlo
• Fürstenauerstraat 2, tijdelijk plaatsen
twee zeecontainers voor opslag (4 juli
2019)
• Borculoseweg 48, verbouwen woning
met extra slaapkamer op 1e verdieping,
plaatsen buitenverblijf, plaatsen carport
en aanleggen nieuwe inrit (9 juli 2019)

Inzage

Bezwaar

Als u een bezwaarschrift indient blijft het
besluit geldig. Wilt u dat de vergunning
wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor
dit verzoek moet u griffierecht betalen. U
krijgt hierover een brief van de rechtbank.
U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaar-

Let op:
Wij krijgen soms signalen dat er
collectanten actief zijn die geen
goede bedoelingen hebben. In de
gemeente Berkelland moet men altijd
een vergunning hebben om huis-aanhuis te collecteren. Wij publiceren
deze verleende vergunningen wekelijks in Berkelbericht. Komt er iemand
bij u aan de deur, dan moet deze zich
altijd kunnen legitimeren. Vertrouwt
u het niet? Dan kunt u ons bellen
0545-250 250 of de toezichthouder
goede doelen (CBF) 020-4170003.

Inzage

• Edward Fosterstraat 10 en 12, bouwen
dubbele woning en aanleggen twee inritten (9 juli 2019)

De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 17 tot en met 30 juli
2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo. U kunt het plan ook inzien op
www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Binnen de genoemde termijn kan iedereen
zijn mening geven over de aanvraag. Dit
heet het indienen van inspraakreacties. U
kunt schriftelijk inspraakreacties indienen
door een brief te sturen naar burgemeester
en wethouders van Berkelland, Postbus
200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen
van mondelinge inspraakreacties kunt u

Eibergen

Voorlopige voorziening

Haarlo

Voorlopige voorziening

Inspraakreactie

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten
vergunning verleend.

Neede

• Op het Eiland 3, bouwen berging/tuinzitje
(5 juli 2019)

Inzage

Neede

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

• Het Aamschot 2, bouwen kaploods (11 juli
2019)

Geesteren

• Bergweg 9, bouwen achterhuis en vervangen bijgebouwen

• Broekhuisdijk 11, bouwen loods, aanpassen loods en bouwen serre tegen woning

COLLECTES & ACTIES

Het instellen van beroep is mogelijk van
18 juli tot en met 28 augustus 2019 voor
belanghebbenden die tijdig zienswijzen
indienden tegen de ontwerpvergunning
en voor belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde
vastgestelde onderdelen van het besluit
kan elke belanghebbende beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift sturen naar de
rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Als belanghebbende kunt u bezwaar
indienen tegen een verleende vergunning.
U kunt tot uiterlijk zes weken na datum
verzending een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U
kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij
ons. Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://
www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
Overlast_klachten_en_bezwaar.

Gelselaar

den vindt u op deze website.

• Kulsdom 2, veranderen bedrijf

Borculo

Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
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Van 15 juli tot en met 27 juli 2019
Hele gemeente
• Geen collectes of acties

EVENEMENTEN
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een evenementenvergunning zijn binnengekomen.
Het maken van bezwaar is bij een evenementenvergunning pas mogelijk als het
college een besluit heeft genomen op de
vergunningaanvraag.

Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo
• Zomertoer Berkelland, van 15 juli t/m 1
september 2019:
een zomervakantie lang sport en spelactiviteiten en creatieve workshops voor
kinderen en jongeren

Eibergen
• Van 9 tot en met 11 augustus 2019,
Summer Dance Beachparty aan de
Kerkstraat 2
• Van 16 tot en met 18 augustus 2019,
Summer Feelings Beachparty aan de
Kerkstraat 2
• Van 13 tot en met 16 augustus 2019, Fiets
vierdaagse in en rondom Eibergen

Gelselaar
U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Sloopmeldingen
De volgende sloopmelding hebben wij
ontvangen. De datum van binnenkomst
staat tussen haakjes achter de melding.
De aanvrager mag 4 weken na de datum
van binnenkomst van de melding beginnen
met de sloopwerkzaamheden. U kunt geen
bezwaar maken tegen de melding.

• 11 oktober 2019, muziekfeest dorpshoes
Gelselaar op terrein nabij Dorpsstraat/
Pastorieweg

Rekken
• 27 juli 2019, oogstdag nabij de Piepermolen aan de Rekkenseweg 87

Ruurlo
• 12 oktober 2019, Feestavond vriendengroep aan de Höfteweg 5

Aanvragen grootschalige
evenementen
De volgende aanvraag voor een grootschalig evenement is binnengekomen.

Beltrum

Gelselaar

• Spilmansdijk 10, verwijderen asbest
schuur (2 juli 2019)

• Van 29 augustus tot en met 1 september
2019, Zomerfeest in Gelselaar.
Dat bestaat uit de volgende activiteiten:
volksspelen, zeskamp, sponsoruurtje,
playbackshow, schoolfeest, kerkdienst
en tentfeest met muziek. Het evenement
wordt gehouden in en rondom een feesttent in een weiland aan de Diepenheimseweg 2.

Dossier verleende omgevingsvergunning inzien? Maak een
afspraak met de Publiekswinkel,
telefoon 0545-250 250.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen van 16 juli tot en
met 30 juli 2019 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het college van

BerkelBericht
burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor
het indienen van uw mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0545-250 250. Het college betrekt
de zienswijzen bij de besluitvorming. Het
maken van bezwaar is pas mogelijk als het
college een besluit heeft genomen op de
vergunningaanvraag.
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3-5 Geesteren)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 3 juli 2019 onherroepelijk
geworden, omdat niemand daartegen
beroep heeft ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke wijzigingsplan maakt
het mogelijk om het perceel te gebruiken
voor de woonfunctie.

Inzage

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk wijzigingsplan
Kreunertweg 1 in Borculo
Op 10 mei 2019 hebben burgemeester en
wethouders van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied integrale herziening, wijziging 2019-3 (Kreunertweg 1
Borculo)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan
is op 3 juli 2019 onherroepelijk geworden,
omdat niemand daartegen beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het onherroepelijke
wijzigingsplan maakt het mogelijk om het
perceel te gebruiken voor de bedrijfsfunctie.

Inzage
Wilt u het wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met
de Publiekswinkel voor het maken van een
afspraak, telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website
www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’.
U kunt het onherroepelijk geldende wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20190006.

Onherroepelijk wijzigingsplan
Altena’s Dijk 3-5 in Geesteren
Op 16 mei 2019 hebben burgemeester
en wethouders van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied integrale
herziening, wijziging 2019-2 (Altena’s Dijk

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur (woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur,
dinsdagmiddag zijn wij gesloten
Op woensdagavond kunt u zonder afspraak
terecht van 17.00 tot 19.00 uur.

Afspraak maken
0545-250 250 of via website:
www.gemeenteberkelland.nl
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200 - 7270 HA BORCULO

Wilt u het wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met
de Publiekswinkel voor het maken van een
afspraak, telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website
www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’.
U kunt het onherroepelijk geldende wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20190005.

Kennisgeving voornemen tijdelijke
inwerkingstelling mobiele puinbreker
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende melding ontvangen.

Beltrum
• Zwarteweg 14, gebruik mobiele puinbreker voor breken bouw- en sloopafval van
29 juli (verwachte aanvangsdatum) tot en
met 20 september 2019.

Inzage
Het bewerken van bouw- en sloopafval met
een mobiele puinbreker moet gebeuren in
overeenstemming met de algemene milieuvoorschriften en bijzondere voorschriften.
Deze voorschriften kunt u inzien bij de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen de ontvangen kennisgeving staat
geen bezwaar of beroep open.

Borculo
• 31 augustus 2019 van 10.00 tot 17.00 uur,
Kinderdag met diverse sportactiviteiten
en een restantenmarkt:
afsluiten Weverstraat voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers.

Eibergen
• 7 september 2019, buurtfeest van 13.30
tot 24.00 uur:
afsluiten van de Werf voor alle verkeer,
behalve voetgangers.
• Van 9 tot en met 11 augustus 2019, Summer Dance Beachparty:
afsluiten Kerkstraat, vanaf Hagen tot
Grotestraat, voor alle verkeer, behalve
voetgangers
• Van 16 tot en met 18 augustus 2019,
Summer Feelings Beachparty:
afsluiten Kerkstraat, vanaf Hagen tot
Grotestraat, voor alle verkeer, behalve
voetgangers.

Neede

MILIEU
Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende meldingen
ontvangen.

Borculo
• Korenbree 50, starten bedrijf

Geesteren

VERKEER
Stopverbod gedeelte Es in Neede
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben een stopverbod ingesteld op
de Es in Neede, tussen de Troa Stege en de
Buizerdstraat. Dit om de doorstroming van
de hulpdiensten en bevoorradend verkeer
te waarborgen.
Het stopverbod wordt aangegeven door
middel van een gele streep.

• Stoffersweg 8, veranderen bedrijf

Rietmolen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Teesselinkweg 1, veranderen bedrijf

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen. Deze verkeersmaatregelen maken onderdeel uit van
de evenementenvergunning. Het maken
van bezwaar is alleen mogelijk tegen de verleende evenementenvergunning.

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 17 juli
tot en met 27 augustus 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen
bovenstaande meldingen op grond van de
Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of
beroep open.
WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram

06-14975600
info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
gemeenteberkelland
Gem_Berkelland
gemeenteberkelland

Meldingen openbare ruimte
Via het formulier ‘melding openbare ruimte’
op onze website.

Storingsnummer drukriolering
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527

Voormekaar
Voor (thuis)zorg, welzijn, jeugdzorg, werk en
inkomen, begeleiding, vrijwilligerswerk en
inwonersinitiatieven.
Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
• Beltrum:
0545-250 300 / team@vmkbeltrum.nl
• Borculo, Gelselaar, Geesteren en Haarlo:
0545-250 301 / team@vmkborculo.nl
• Eibergen en Rekken:
0545-250 302 / team@vmkeibergen.nl
• Neede, Rietmolen en Noordijk:
0545-250 303 / team@vmkneede.nl
• Ruurlo:
0545-250 304 / team@vmkruurlo.nl

• 31 augustus 2019, buurtfeest van 17.00
tot 24.00 uur:
afsluiten Gantvoort van nr. 11 t/m 21,
voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
• 31 augustus 2019, buurtfeest van 12.00
tot 24.00 uur :
afsluiten Mr. P.J. Troelstrastraat, vanaf
Bergstraat tot Mr. J.R. Thorbeckestraat,
voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Veel informatie vindt u
op onze website
www.gemeenteberkelland.nl
Ook kunt u via de website al veel
zaken digitaal regelen.
Wilt u de Publiekswinkel bezoeken,
maak dan een afspraak.

BerkelBericht is de officiële wekelijkse
uitgave van de gemeente Berkelland.
BerkelBericht wordt met Achterhoek Nieuws
Berkelland bezorgd op alle huisadressen in
de gemeente Berkelland.

Klachten over de bezorging?
Editie Borculo/Ruurlo: 0573-452 532
Editie Eibergen/Neede: 055-534 1798
BerkelBericht is ook af te halen bij: Coop in
Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman, Tabaktief Everwennink,
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders in
Eibergen.

