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College bracht bezoek aan kwekerij Heutinck in Borculo
Op 1 oktober brachten burgemeester en wethouders een
werkbezoek aan kwekerij Heutinck.
Het college werd door Peter
en Hemmie Heutinck meegenomen in de geschiedenis van
het bedrijf. Hoe Anke en Peter
Heutinck aan de Ruurloseweg
een boerderijtje met 2000 m2
grond kochten. Peter werkte

als hovenier en kreeg interesse
in vaste planten. Bij hun boerderijtje kon hij zich helemaal
uitleven met zijn ‘hobby’. Om
zijn assortiment en kennis uit te
breiden werden bij iedere bestelling nieuwe soorten besteld.

Peter Heutinck schreef zich in bij
de Kamer van Koophandel, want
jaarlijks een groei van 200% tot
300% moet verantwoord worden en inderdaad:
1988 ± 30.000 planten
1989 ± 75.000 planten
1990 ± 200.000 planten
De volgende stap werd medio
1989 gezet. Er werd een bouwvergunning aangevraagd voor
een nieuw te bouwen kwekerij
aan de Wessel van Eylllaan in
Borculo.
In 2007 is het een bedrijf met
locaties in Borculo en
Nordkirchen (Duitsland) met een
productie van ruim 2 miljoen
vaste planten per jaar.
Tegenwoordig is kwekerij
Heutinck nog steeds
gevestigd in Borculo en heeft

naast de extra locatie in Nordkirchen (Duitsland) ook een
vestiging in Enschede en Leek.
Heutinck is een kweker van circa
7.000 soorten vaste planten
(productie 6 miljoen stuks,
oppervlakte circa 12 hectare) in
diverse potmaten en verkoopt
haar producten aan de groothandel, hoveniers en tuincentra.
Er werken meer dan 100 personen, waaronder ook een grote
groep mensen met een arbeidsbeperking. Peter en Hemmie
geven hierbij ook aan: ”Deze
mensen horen echt bij ons. Je
ziet hoe men zich ontwikkelt en
hoe de samenwerking is. Het
doet gewoon veel met mensen,
ook met ons. Natuurlijk is het
wel eens lastig, maar we hebben
bewust deze keuze gemaakt.
Het past bij ons”.

Maatschappelijk betrokken
In alle vestigingen van Kwekerij
Heutinck werken mensen met
een arbeidsbeperking (SW indicatie), maar is er ook ruimte
voor statushouders. In Enschede
heeft kwekerij Heutinck ook een
samenwerking met Kwekerij
Twenthe (medewerkers met een
beperking) en werken de werknemers door elkaar.

Nieuwe ontwikkelingen
Vorig jaar is de nieuwe loods
met kantoren en werkruimtes
in gebruik genomen. Het bedrijf
bezit 1 interne internetwinkel
en belevert er daarnaast nog 2.
Kwekerij Heutinck is een innovatief bedrijf wat voor het kweken,
plannen en verkopen met eigen
software werkt.

Komt u ook op 17 oktober om met raadsleden, collegeleden
en medewerkers in gesprek te gaan over lokale democratie?
U heeft het in BerkelBericht, op onze website of social media misschien al voorbij zien komen:
de gemeente Berkelland wil weten wat inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers
vinden van de lokale democratie in de gemeente Berkelland. Om daar achter te komen was
het mogelijk om een vragenlijst ‘QuickScan Lokale Democratie’ in te vullen. Daarin zijn vragen
gesteld als: “Vindt u dat u voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als
u dat wilt? Is duidelijk hoe besluiten worden genomen en hoe ze worden uitgevoerd? Wordt u
als inwoner voldoende betrokken bij plannen en activiteiten?
In gesprek over de
uitkomsten van de enquête
De uitkomsten van de Quickscan
Lokale Democratie geven een
beeld van hoe de democratie
in Berkelland wordt ervaren en

hoe die verbeterd kan worden.
Maar met dit rapport zijn we
er natuurlijk nog niet. Uit de
enquête blijkt dat het belangrijk
is om écht te luisteren en vooral
in gesprek te gaan met elkaar.

Kom daarom op 17 oktober
naar het gemeentehuis!
Op 17 oktober om 19.30
uur organiseren wij in het
gemeentehuis een bijeenkomst
voor inwoners, raadsleden,

15 oktober 18.00 - 21.00 uur in De Huve in Eibergen

Inloopavond aanpassingen oude N18
tussen rotonde en Vogelenzangstraat
In februari 2018 heeft de gemeente Berkelland het besluit genomen de grens van de bebouwde kom ter hoogte van Motor Eibergen op de oude N18 te verplaatsen naar de rotonde
bij de Ballastput/De Kiefte. Hiermee is dit gedeelte van de N18 tussen deze rotonde en de
Vogelenzangstraat een 50 km weg geworden.
Andere verkeersinrichting
Het plan is het weggedeelte
tussen de rotonde en de Vogelenzangstraat in 2020 opnieuw
in te richten en het meer het
karakter van een 50 km weg te
geven. Ook is het plan het twee-

zijdig fietspad op te heffen en
een éénzijdig fietspad in twee
richtingen aan te leggen aan de
oostkant van de weg. Door deze
herinrichting kan ook de groeninrichting versterkt worden.

burgemeester en wethouders
en medewerkers. Hier staat
centraal: inspireren, informeren
en met elkaar in gesprek over:
- wat is democratische
kwaliteit en hoe gaat dat in
Berkelland?
- de uitkomsten QuickScan
Lokale Democratie en,
- hoe komen we tot een visie
op democratische kwaliteit
en wie doen daarin mee?
Iedereen uit de gemeente
Berkelland is welkom!

Aanmelden
Als u van plan bent om te
komen horen we dat graag. U
kunt zich aanmelden door een
email te sturen naar griffie@
gemeenteberkelland.nl.

Weg op 22 en 23 oktober afgesloten

Kappen bomen Wessel
van Eylllaan Borculo

Inloopavond 15 oktober
18.00 - 21.00 uur
Van deze plannen is schetsmatig
een ontwerp gemaakt, maar er is
nog niets vastgesteld of uitgewerkt. Voordat we deze plannen verder uitwerken en later
definitief vast kunnen stellen,
stellen we u in de gelegenheid
de plannen te bekijken en suggesties mee te geven aan het
ontwerpteam.
Iedereen is van harte welkom
op dinsdag 15 oktober tussen
18.00 en 21.00 uur in De Huve,
Grotestraat 52 in Eibergen.
Het is een vrije inloop zonder
presentatie of centrale informatie. Er zijn medewerkers van het
ontwerpteam en de gemeente
Berkelland aanwezig om u uitleg
te geven. Aan hen kunt u uw
opmerkingen en suggesties
doorgeven of deze invullen op
een reactieformulier.

20 beuken aan de linkerzijde van de weg worden gekapt

Aan de zuidzijde van de Wessel van Eylllaan worden 20 beuken gekapt. De reden van deze kap is dat de vitaliteit/conditie van deze bomen zeer slecht is. Het komende plantseizoen
planten we 12 haagbeuken op de plek van de te kappen
bomen terug.
Voor de uitvoering van de kapwerkzaamheden is het nodig om
op 22 en 23 oktober een gedeelte van de Wessel van Eylllaan
in Borculo af te sluiten. Het
gaat om het gedeelte tussen de
Karnebeeksteeg en Isidorusweg,
nabij de Leo Stichting.

Omleiding
Om de Leo Stichting te bereiken
wordt een omleiding ingesteld.

De omleiding gaat via de N315.
De Leo Stichting is alleen bereikbaar via de rotonde Rondweg/Ruurloseweg/Wessel van
Eylllaan.

Informatie
Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de
heer T. Slütter via telefoonnummer 0545 - 250 250.
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Gemeenteraad vergadert 15 oktober om 19.30 uur in
gemeentehuis Borculo
De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 15 oktober om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder
andere:
• Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid voor het
publiek *)
• Fractievergoedingen 2018
• Bestemmingsplan
‘Buitengebied, Camping De
Meibeek 2019’
• Gewijzigde verordening
Cliëntenparticipatie SDOA
2019
• Concept Strategisch
beleidsplan Twence
2020-2023
• Berkelland in Balans,
procesplan financieel sluitende Perspectiefnota 2021

Inspreken
*) Als u gebruik wilt maken van
het spreekrecht kunt u zich
melden bij de griffie. Dit kan tot
uiterlijk 16.00 uur op de dag van
de vergadering. Dit doet u door
te bellen naar 0545 – 250 805 of
te mailen naar
griffie@gemeenteberkelland.nl.
Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat
uit 2 delen. Voorafgaand aan de
vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U
kunt dan met een aantal raadsof commissieleden in gesprek.
Ook kunnen zij u dan een aantal

vragen stellen. Vervolgens heeft
u tijdens de vergadering
5 minuten inspreektijd.
Hierna krijgen alle leden de
ruimte om vragen te stellen,
maar is geen ruimte voor een
gesprek. Wel krijgt u het laatste
woord, om tot slot kort nog iets
te kunnen zeggen.
U kunt per vergadering 1 keer
inspreken bij de commissie- of
raadsvergadering.
Bij raadsvergaderingen kan
alleen ingesproken worden over

Welzijnsraad vergadert 17 oktober
De Welzijnsraad vergadert donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het Dorpshoes aan de
Pastorieweg 18 in Gelselaar. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te
wonen.
Voorafgaand aan de vergadering
is er van 19.30 tot 19.45 uur een
inloop en kunt u vragen stellen
of een onderwerp bespreekbaar
maken. Wilt u hiervan gebruik
maken, dan moet u dit -uiterlijk de dag van de vergadering
om 16.00 uur- melden bij de
gemeente Berkelland via 0545 250 250.

De ingebrachte voorstellen
bespreekt de Welzijnsraad in de
vergadering.

Agenda
•

•

Toelichting ontwikkelingen
sociaal domein in het algemeen en in het bijzonder de
Lokale Inclusie Agenda
Openbare Orde en veiligheid
in relatie tot meer blauw op

straat en onder meer alcoholen drugsgebruik

Meer informatie vindt u op
www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of per e-mail
via welzijnsraad.berkelland@
kpnmail.nl.

Sinds 1987 wordt er jaarlijks
op 11 oktober op ‘Coming Out
Day’ aandacht besteed aan het
moment dat een homo, lesbienne of biseksueel openlijk
voor zijn of haar seksuele
voorkeur uitkomt. Het hijsen
van de Regenboogvlag is een
uiting van solidariteit en acceptatie van alle diversiteit en
geeft hiermee aandacht aan
de rechten van LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen).

Themabijeenkomst ‘Opgroeien in
Berkelland’ op 10 oktober
Op donderdag 10 oktober is in het gemeentehuis in Borculo de themabijeenkomst ‘Opgroeien in Berkelland’. Het programma gaat over jeugdhulp in Berkelland en wat dit in de praktijk
betekent. U bent van harte welkom.
Als gemeente zijn we bestuurlijk
en financieel verantwoordelijk voor bijna alle vormen van
jeugdhulp. Jeugdhulp is breed,
complex en daardoor niet altijd
gemakkelijk te doorgronden.
Op 10 oktober willen wij meer
inzicht geven in de manier
waarop wij invulling geven aan
jeugdhulp. Met wie we hierin

samenwerken en welke preventieve maatregelen we nemen.
Daarnaast gaan we deze avond
graag met u, aanwezige raadsleden, leden van de Welzijnsraad
en de Jongerenraad in gesprek
over jeugdhulp.

Programma
Het programma begint om
19.30 uur met een presentatie

Stukken op website
De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.
gemeenteberkelland.nl > Raad &
Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken
zijn kunt u hier ook vinden.
De stukken inzien kan op werk-

dagen van 8.30 uur tot 16.30
uur en op woensdag tot 19.00
uur in de Publiekswinkel aan de
Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via
internet
De raadsvergadering zelf kunt u
live volgen via https://channel.
royalcast.com/berkelland.

TIP
VAN DE
WEEK

Daarnaast komen de reguliere
agendapunten aan de orde.

Op 11 oktober wappert de
Regenboogvlag bij het gemeentehuis

Waarom een thema-avond

onderwerpen die op de agenda
staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht
gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

om u meer te vertellen over het
jeugdzorglandschap Berkelland.
Daarna zijn er 2 gespreksrondes
en kunt u kiezen om deel te
nemen aan 1 van de jeugd-thematafels. U kunt in gesprek
en hoort meer over preventie,
samenwerking met verwijzers
en samenwerking met zorgaanbieders.

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

Geef textiel en schoenen
een tweede leven
Ook kapotte kleding kan een tweede leven krijgen
Heeft u kleding of schoenen die u nooit meer gebruikt? Maak er
iemand anders blij mee! Ook kapotte kleding kan een tweede leven krijgen. 65% van dit textiel is nog herdraagbaar als kleding of
herbruikbaar als grondstof voor nieuw textiel. Als textiel eenmaal
in de grijze container terecht komt, kan het nooit meer worden
gerecycled.
Textiel en schoenen kunt u in een afgesloten plasticzak inleveren
in textielcontainers op de volgende locaties:
• Beltrum, Mariaplein 12
• Borculo, Steenstraat en Lichtenhorst bij COOP
• Eibergen, Nieuwstraat achter Jumbo en Zwikkelaarsplein bij
Albert Heijn
• Geesteren, Dennendijk bij sportvelden G.S.V.
• Gelselaar, Driessenweg 25 bij sportvelden EGVV
• Haarlo, Eibergseweg parkeerterrein H.R.C. Prinsen
• Neede, Buizerdstraat bij Jumbo en Ten Coateplas bij Lidl
• Noordijk, G.L. Rutgersweg 26
• Rekken, Rekkenseweg bij Sportclub Rekken
• Rietmolen, Pastoor C.M. van Everdingenstraat bij kerk
• Ruurlo, Fürstenauerstraat bij sporthal en Zuivelweg bij HEMA

Wat hoort er wel en niet in de textielcontainer?
WEL
NIET
• Kleding
• Matrassen en
(ook versleten en kapotte kleding)		 kussens
• Schoenen (per paar aan elkaar binden) • Knipselresten
• Huishoudtextiel
• Ernstig vervuild of
• Lakens, dekens		 nat textiel
• Lappen groter dan 25x25 cm
• Speelgoed
• Tassen en riemen
• Boeken
• Gordijnen
• Afval
U kunt uw textiel en schoenen ook inleveren of laten ophalen
door kringloop Aktief of Bohero. Kijk voor meer informatie hierover op www.aktiefonline.nl.
Kijk voor meer afvalscheidingstips op www.afvalscheidingswijzer.
nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.
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De hoeveelheid restafval in Berkelland is met 35% gedaald!
Wethouder Anjo Bosman aan het woord

Vanaf 1 januari is er een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De grijze
container wordt nog 1x per 4 weken geleegd. En sinds 1 juli zijn de PMD-zakken vervangen
door de PMD-container, die ook 1x per 4 weken wordt geleegd. Een mooi moment om even
terug te blikken en te kijken hoe het nu gaat. We vragen het aan wethouder Anjo Bosman.
Deze veranderingen
zijn doorgevoerd om de
hoeveelheid restafval per
inwoner terug te dringen. Bij
het vorige interview was het
nog te vroeg om resultaten
te noemen, hoe zit dat nu?
Wethouder Anjo Bosman: “Als
we de cijfers van dit jaar vergelijken met vorig jaar zien we
duidelijk dat inwoners het afval
beter scheiden. In juli 2018
was de hoeveelheid restafval
6.018.740 kilogram, in juli 2019
is dat nog 3.901.900 kilo. Dat is
35% minder dan vorig jaar rond
deze tijd! Omgerekend komt dat
neer op 164 kilogram restafval
per inwoner, dit was in 2018 nog

252. Het doel is maximaal 100
kilogram restafval per inwoner
in 2020, en 75 kilogram in 2025,
we zijn dus mooi op weg!”

“De nieuwe manier
van inzamelen zorgt
er duidelijk voor dat het
afval beter wordt
gescheiden en minder
restafval oplevert”
Welke reacties krijgt u van
inwoners?
Anjo: “In december en januari kregen we meldingen van
bezorgde inwoners over het
minder vaak legen van de grijze
container. Het ging dan vooral
over stankoverlast en te weinig
capaciteit. Deze meldingen hebben we echter na januari minder
gekregen. Bovendien krijgen we
ook positieve reacties van inwoners, omdat het minder vaak
legen beter is voor het milieu.
Over de PMD-container hebben
we aanzienlijk meer reacties

gekregen dan over de grijze.
Een veel gehoorde reactie is dat
de inzamelfrequentie te laag is.
Veel inwoners zijn blij met de
komst van de container, hierdoor is er minder zwerfafval en
minder stankoverlast, doordat
je de zakken niet meer in- of om
het huis hebt liggen.
Het is ook goed om te horen
waar mensen tegenaan lopen.
En het is fijn dat mensen actief
meedenken. Inwoners geven
ook tips aan ons door die we
weer gebruiken voor de tip van
de week.”

Wat als mensen echt niet
uitkomen met 1x in de 4
weken legen?
“De overgang van de zakken
naar de container is even
wennen, daar willen we ook
de tijd voor nemen. In juli zijn
de PMD-zakken die naast de
container werden geplaatst ook
nog meegenomen. Gezinnen
met 6 of meer personen kunnen
gratis een extra PMD-container
krijgen. Tot nu toe hebben 18

huishoudens hiervan gebruik
gemaakt. Je kunt zelf ook nog
veel doen om de hoeveelheid
PMD te verminderen. Lucht uit
de pakken halen, plastic bakjes
verknippen en wellicht opletten
bij wat je koopt.
Daarnaast is er de mogelijkheid
om het PMD-afval dat mensen
echt niet meer kwijt kunnen te
brengen naar een container die
aan de achterzijde van de gemeentewerf aan de Korenbree
16 in Borculo staat. Brengen kan
van maandag 8.00 uur tot en
met vrijdagmiddag 16.00 uur.
En natuurlijk zijn er ook mensen in met medisch afval, deze
inwoners kunnen gratis een
grotere of extra container of
een afvalpas aanvragen. Hiervan
hebben inmiddels 47 huishoudens gebruik gemaakt.”

Hoe zit het met bedrijven?
“Bedrijven willen ook graag
gebruik maken van de PMD-inzameling, maar dit is niet toegestaan. Bedrijven betalen geen
afvalstoffenheffing, daarom
mogen wij op grond van de Wet
milieubeheer dit afval niet inzamelen. Bedrijven moeten zelf
hun PMD-afval laten afvoeren
via een particulier inzamelbedrijf.”

Heeft de nieuwe
afvalinzameling nog invloed
op de afvalstoffenheffing?
“Op termijn kan dat zeker verschil maken, maar dat is nu nog
te vroeg om te zeggen. Wel kan
ik zeggen dat als de gemeenteraad in november een positief
besluit hierover neemt, alle huishoudens volgend jaar eenmalig
50 euro afvalstoffenheffing
terugkrijgen.
Daarnaast kun je natuurlijk ook
zelf verschil maken. Zo zijn er
huishoudens die, doordat ze
het afval goed scheiden, van
een grote grijze naar een kleine
grijze container zijn gegaan, dat
scheelt toch 50 euro per jaar.”

Uitnodiging 16 oktober themaavond ‘Buitengebied alert!’
Het buitengebied is uitermate kwetsbaar geworden voor ondermijning. De onderwereld
dringt op steeds meer manieren de bovenwereld binnen.
Op woensdagavond 16 oktober 2019 organiseren we een
avond over georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit en
algemene veiligheid. Dat doen
we samen met het Platform
Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het centrum voor

criminaliteitspreventie (CCV),
politie en brandweer. De avond
vindt plaats bij HCR Prinsen aan
de Eibergseweg 13 in Haarlo. De
avond is vrij toegankelijk voor
alle Berkellandse inwoners. De
inloop is vanaf 19.30 uur en we
starten om 20.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Vincent van Dam op v.vandam@
gemeenteberkelland.nl of 0545
- 250 250.

Kom ook op zaterdag 12 oktober naar
het Berkellands Friends Festival- BFF
Wat? Klein cultuurfestival met
muziek, sport en spel, kindervoorstelling, voorlezen, expositie, fotokastje, eten en drinken,
enz.
Wanneer? Zaterdag 12 oktober,
13.00 tot 16.00 uur
Waar? In en om het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo
Wie? Voor iedereen in en om
Berkelland, maar ook ver daarbuiten…
Met medewerking van statushouders, maatjes, Muziek- en
Kunstwijs, Sport Federatie
Berkelland, Bibliotheek, Team
vluchtelingen, Jimmy’s enz.

Wat staat er op het
programma?
13.00 uur opening door burgemeester Joost van Oostrum
14.30 uur Kindervoorstelling
“Maya zingt de wereld rond”
Zangeres Maya Link, bekend

van muziektheater gezelschap
Samba Salad, maakt een intieme
voorstelling voor het vindingrijke kind.
De hele voorstelling tovert
Maya uit haar magische koffer.
Al zingend tovert zij wolken
weg, blaast met gemak bellen
in een onderwaterwereld en
telefoneert naar huis met een
banaan in de jungle. In je hoofd
kan alles!
De liedjes worden begeleid door
muzikant Tim Aarnoutse. De
geluiden van zijn bijzondere muziekinstrumenten vormen het
decor van deze vrolijke ontdekkingstocht. Samba, jazz, swing,
pop, folk en vele andere muziekstijlen nemen je mee op reis. Ga
je mee?

En verder:
• Het fotokastje
• Sport en spel door
Sport Federatie Berkelland
• Koffie zetten in Eritrese stijl
• Proeven van lekkere Syrische
en Eritrese hapjes
• Expositie kunstwerken Schilder en ontmoet
• Boekentafel bibliotheek over
onder andere Syrië en Eritrea
• Voorlezen door de
bibliotheek, met het thema
Reis mee!
• Test je kennis met een quiz
over Syrië en Eritrea
• Workshops en spelletjes voor
alle leeftijden rondom taal en
cultuur
• En meer…

10 en 17 oktober bijeenkomsten voor
locatieonderzoek Staring College
Op 10 en 17 oktober organiseren de gemeente en het
Staring College twee bijeenkomsten om met betrokkenen en geïnteresseerden over de nieuwbouwplannen van
de school te praten. We horen graag welke aspecten van
belang zijn bij het ontwikkelen van de plannen. En wat belangrijke punten zijn om rekening mee te houden tijdens
het bepalen van de locatiekeuze. De opbrengst van de
avond wordt meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.
Bijeenkomsten op 10 en 17
oktober om 19.30 uur
De bijeenkomst voor de locatie Wildbaan vindt plaats op
10 oktober. De bijeenkomst
voor de locatie Beukenlaan
vindt plaats op 17 oktober.
Beide bijeenkomsten zijn
openbaar toegankelijk en starten om 19.30 uur. Ze vinden
plaats op het Staring College
aan de Beukenlaan 1 in Borculo. Op deze bijeenkomsten
zijn vertegenwoordigers van

de gemeente en van de school
aanwezig.
De verwachting is dat uiterlijk
in het voorjaar 2020 een besluit genomen wordt over de
definitieve locatiekeuze voor
nieuwbouw en de benodigde
financiële middelen.
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Wilt u als huiseigenaar uw ervaringen delen tijdens
de Achterhoekse Duurzame Huizenroute?
De Achterhoekse Duurzame Huizenroute komt er weer aan! In de hele Achterhoek stellen
bewoners zaterdag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur hun energiezuinige en duurzame
woning open. Ook hun kennis en ervaring delen zij met iedereen die interesse heeft in het
verbeteren van zijn of haar woning. Een mooie manier voor inwoners uit de Achterhoekse
gemeenten om energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te zien. En om van de huiseigenaren te horen wat hun ervaringen en tips daarbij zijn.
De vorige editie was een groot
succes. Ruim 400 geïnteresseerden kwamen langs op de
verschillende locaties. Voor dit
jaar willen we, naast het aantal
woningen dat opnieuw mee-

doet, ook nieuwe voorbeelden
aan de route toevoegen. Zodat
bezoekers van de vorige editie
zich bij nieuwe locaties kunnen
verwonderen over alle mogelijkheden die er zijn.

OMGEVINGSVERGUNNING
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
• Prins Willem V Straat 19, realiseren dakopbouw (21 augustus 2019)
• Graaf Wichmanstraat 23, aanleggen in-/
uitrit en bouwen carport
(25 september 2019)
• Kastanjelaan 10, plaatsen dakopbouw op
bestaande woning (27 september 2019)

Eibergen
• Kormelinkbulten 5, kappen 2
Amerikaanse eiken (26 september 2019)

Doet u ook mee?
Heeft u in uw huis of bedrijf ook
energiebesparende maatregelen
getroffen? En wilt u hier anderen over vertellen? Dan zijn wij
op zoek naar u! Alle voorbeelden

Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen
zijn mening geven over het ontwerpbesluit.
Dit heet het indienen van zienswijzen. U
kunt schriftelijk zienswijzen indienen door
een brief te sturen naar burgemeester en
wethouders van Berkelland, Postbus 200,
7270 HA in Borculo. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de Publiekswinkel, telefoon
0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig
in de gelegenheid gesteld te reageren op
de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen
als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking
van de vergunning wordt u hierover verder
geïnformeerd.

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Neede
• Oudestraat 22, verbouwen winkel tot 2
wooneenheden (26 september 2019)

Beltrum

Ruurlo

• Horsterweg 1, afzetten populier
(1 oktober 2019)

• Bleumkeskamp 10, bouwen
bedrijfswoning (23 september 2019)

Eibergen

Borculo

• Zwilbroekseweg 46 d 19, verbouwen
legeringsgebouw voor brandveiligheid
(30 september 2019)
• Zwilbroekseweg 46 d 20, verbouwen
legeringsgebouw voor brandveiligheid
(30 september 2019)
• Zwilbroekseweg 46 d 21, verbouwen
legeringsgebouw voor brandveiligheid
(30 september 2019)

• Beijershorstdijk 2 - 4, vervangen
bestaande stallen voor nieuwbouw

Inzage

Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de volgende omgevingsvergunningen te wijzigen.

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

Bezwaar

Gelselaar

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.

• Oude Rengersweg 6, ambtshalve
wijziging varkenshouderij

Voorlopige voorziening

Beltrum
• Eibergseweg 4, ambtshalve wijziging
varkenshouderij
• Poeldersdijk 2, ambtshalve wijziging
varkenshouderij

Eibergen
• Borculoseweg 76, ambtshalve wijziging
pluimveebedrijf

Ruurlo
• Batsdijk 22 a, ambtshalve wijziging
pluimveehouderij

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 9 oktober tot en met 19 november 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

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 voorwaarden vindt u op deze website.

Sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen 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.

Eibergen

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

van energiebesparende maatregelen zijn welkom. Dus zowel
volledig energiezuinige woningen, als ook voorbeelden hoe
een bestaande woning stap voor
stap verbeterd kan worden. Op
deze manier zorgen we ervoor
dat er tijdens de Achterhoekse
Duurzame Huizenroute informatie en inspiratie in overvloed is
voor een diverse doelgroep.

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

• Walsstukke 10, verwijderen asbest schuur
(23 september 2019)

Geesteren
• Kriegerweg 6, verwijderen asbest
(23 september 2019)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: www.
verduursaamenergieloket.nl/
huizenroute. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Irina
Bosman van het Energieloket via
huizenroute@verduursaamenergieloket.nl of 0314 - 820 360.

Van 14 tot en met 19 oktober 2019
Hele gemeente
Collecte door het Bartimeus Fonds

Beltrum
• Verkoop waxinelichtjes door Vios gym
Beltrum

Neede
• Verkoop speculaas door
muziekvereniging Concordia

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
• 1 januari 2020, nieuwjaarsduik
Hambroekplas

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

•

Rekken
• 8 december 2019, kerstmarkt op de
Lindevoort

Ruurlo
• 17 november 2019, sinterklaasintocht

COLLECTES & ACTIES

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-aan-huis 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.

Verleende
evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende evenementen vergunning verleend. De datum van
verzending staat achter de omschrijving.

Eibergen
• Venneslatweg 2, plaatsen tent met bar
tijdens Berkelland Rally op 5 oktober
2019 van 12.00 tot 01.00 uur
(1 oktober 2019)

Neede
• Koeweidendijk 27 a, 45 jaar JOTA
(Jamboree on the air) van 18 oktober
vanaf 12.00 uur tot en met 20 oktober
2019 om 16.00 uur (1 oktober 2019)

Inzage
Deze vergunningen kunt u inzien bij de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Van 7 tot en met 12 oktober 2019
Hele gemeente
• Collecte door de Nederlandse
Brandwondenstichting

Neede
• Verkoop speculaas door muziekvereniging Concordia op 12 oktober

Ruurlo
• Oud ijzer-actie door Jong Gelre op
12 oktober

Bezwaar
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://

BerkelBericht
www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening
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 voorwaarden vindt u op deze website.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018
Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan
“Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018”
vastgesteld. Met dit bestemmingsplan
wordt een bouwvlak toegekend aan het
perceel De Brille 1 Borculo ten behoeve van
o.a. opslag en verblijfsruimte.

Inzage
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage
van 9 oktober tot en met 19 november
2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo.
Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook
vinden op de gemeentelijke website
www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U
kunt het vastgestelde bestemmingsplan en

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
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de bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.1859.BPBGB20180008-0100

Beroep
Een belanghebbende kan binnen deze
termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor
belanghebbenden die bij de gemeenteraad
op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen
het ontwerpbestemmingsplan en voor
belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking
op 20 november 2019 tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Een belanghebbende kan
zo’n verzoek pas indienen na het indienen
van een beroepschrift.

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan 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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.1859.BPBGB20190002-0100.

MILIEU

verkeersmaatregelen te treffen. Deze
verkeersmaatregelen maken onderdeel uit
van de evenementenvergunning. Het
maken van bezwaar is alleen mogelijk tegen
de verleende evenementenvergunning.

Neede
• 18 tot en met 20 oktober 2019, Jamboree
on the air Scouting Neede:
parkeerverbod weerszijden
Koeweidendijk ter hoogte van nr. 27 a

Ruurlo
• 17 november 2019, sinterklaasintocht:
afsluiting Vordenseweg en Dorpsstraat,
vanaf Vordenseweg tot café de
Keizerskroon, van 13.00 tot 14.00 uur

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

Veel informatie

Borculo

op onze website

• Barchemseweg 47, veranderen bedrijf

Haarlo

vindt u
www.gemeenteberkelland.nl

• Veldweg 9, veranderen bedrijf

Onherroepelijk bestemmingsplan
Diepenheimseweg 29 in Neede
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van
Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019”
gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan
is op 25 september 2019 onherroepelijk geworden, omdat niemand daartegen beroep
heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
voorziet in een verkleining van het agrarisch
bouwvlak en in een beperking van de tot nu
toe geldende bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel Diepenheimseweg 29
in Neede.

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

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 9
oktober tot en met 19 november 2019 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen bovenstaande meldingen op
grond van de Wet milieubeheer staat geen
bezwaar en/of beroep open.

Ook kunt u via
de website
al veel zaken
digitaal regelen.
Wilt u de Publiekswinkel

VERKEER

bezoeken,
maak dan

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten de volgende tijdelijke

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

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.

