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Samen werken aan biodiversiteit in Berkelland
Hoeveel soorten planten en dieren komen er eigenlijk voor in Berkelland? Welke zijn heel
zeldzaam en welke heel algemeen? Waarom gaan sommige soorten achteruit en andere juist
vooruit? In welke gebieden zijn nu de hoogste natuurwaarden aanwezig? De gemeente Berkelland wil beter inzicht krijgen in haar biodiversiteit en natuurwaarden en antwoord krijgen
op al deze vragen. Ook is meer inzicht gewenst in de knelpunten, waar liggen de oplossingen?
En welke kansen zijn er om de biodiversiteit juist te gaan versterken?
Wat gaan we doen?
Staring Advies, een adviesbureau voor natuur en landschap,
gaat alle beschikbare waarnemingen van planten en dieren in
Berkelland analyseren. Aan de
hand van deze gegevens maken
zij een biodiversiteitsplan en
een natuurwaardenkaart. Daarnaast gaat Stichting Landschapsbeheer Gelderland alle bestaande vrijwilligerswerkgroepen die
in Berkelland actief zijn op het
gebied van natuur en landschap
bij elkaar brengen. Deze werkgroepen worden de komende
tijd uitgedaagd mee te denken
over wat zij zelf al doen, of nog
meer zouden kunnen doen om

de biodiversiteit in Berkelland te
versterken.

Wat willen we bereiken?
• Inzicht in de verspreiding van
planten en dieren in Berkelland en haar natuurwaarden.
Beter inzicht krijgen in de
knelpunten van deze waarden
en waar oplossingen liggen.
• Het biodiversiteitsplan wordt
in de toekomst ingezet als
beleidsinstrument. Bijvoorbeeld als “onderlegger” voor
de toekomstige omgevingsvisie en omgevingsplan en/
of als toetsingskader bij een
aanvraag van een omgevingsvergunning.

• Door het investeren in toename van de biodiversiteit
neemt de gezondheid van de
inwoners toe, maar ook de
waarden van het landschap
voor recreatie, toerisme, en
het vestigingsklimaat voor
burgers & bedrijven.

Toekomstige projecten
Met het biodiversiteitsplan als
inspiratiebron, wil de gemeente,
samen met inwoners, agrariërs
en belangengroeperingen projecten opzetten om de biodiversiteit in de directe leefomgeving
te versterken. Zodra het biodiversiteitsplan is afgerond wordt
er een informatiebijeenkomst

georganiseerd. We verwachten
dat deze bijeenkomsten eind
maart/begin april plaatsvinden.

Meer informatie hierover leest u
tegen die tijd in BerkelBericht.

Al eens gedacht over
pleegouderschap? Of wat
het is om steungezin te zijn?
Online in gesprek met pleegzorgaanbieders op 2 december
Op woensdag 2 december is er een online informatieavond
over pleegzorg en steungezinnen. Denkt u wel eens na over
pleegzorg? Wilt u een kind tijdelijk of langere tijd een thuis
bieden? Dan bent u van harte welkom!
Ieder kind verdient een veilige,
kansrijke toekomst. Dat is helaas
niet vanzelfsprekend.
Soms kunnen kinderen tijdelijk
of voor langere tijd niet in hun
eigen gezin wonen. Of niet
alle dagen in de week of in de
maand. Door uiteenlopende
redenen. Gelukkig zijn er pleegouders, die -tijdelijk- bijspringen
voor kinderen die het moeilijk
hebben.

Deze inloopavond organiseren
we samen met pleegzorgaanbieders Entrea Lindenhout en
met InHuissteungezinnen. Dit
is een project van Yunio waarbij
overbelaste gezinnen worden
gekoppeld aan vrijwillige steungezinnen. Medewerkers van
deze organisaties vertellen u op
2 december graag meer over de
mogelijkheden van (tijdelijke)
pleeg- en steunzorg.

Pleegouders zijn hard nodig

Komt u ook? Aanmelden is
nodig

Ook in de Achterhoek. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen
van pleegzorg. Ook weekend- en
vakantiepleegouders zijn hard
nodig. Zo heeft het kind een
fijne plek om te zijn en krijgen
ouders net die ondersteuning
waardoor het thuis goed blijft
gaan en kinderen thuis kunnen
blijven wonen.
Woensdag 2 december van
20.00 uur tot 21.30 uur

• Wilt u meer informatie over
wat pleegouder zijn precies
inhoudt?
• Heeft u vragen en wilt u in
gesprek met een pleegzorgbegeleider?
• Bent u benieuwd of InHuissteungezinnen iets voor u is?
Meld u dan uiterlijk 30
november aan via: aanmelden@
gemeenteberkelland.nl. U
ontvangt dan een link om deel
te kunnen nemen aan deze
online informatiebijeenkomst.

Door de coronacrisis zijn er allerlei regels waar wij ons aan willen houden. Als je een beperking hebt,
kan dat soms een extra uitdaging zijn. Dat vraagt dan ook maatwerk; hoe kunnen we ervoor zorgen
dat we ons aan de coronaregels houden en tegelijkertijd ook toegankelijk blijven? Kent u goede
voorbeelden hoe beide samen kunnen gaan? Deel het, zodat we van elkaar kunnen leren. Gebruik
#Berkellandtoegankelijk op social media of stuur een e-mail: info@gemeenteberkelland.nl.

Ben jij op zoek naar een baan?
Download nu de SDOA Werkt-app voor actuele vacatures!
Hoe fijn is het als je vanaf je smartphone, op elk willekeurig
moment, inzicht krijgt in actuele vacatures en zelf kunt
bepalen voor welke baan je wilt gaan? Dat kan met de ‘SDOA
Werkt’-app. De app is gratis en geeft je 24/7 onder andere
een flink aanbod aan vacatures in de regio Oost Achterhoek.
De app wordt 3 keer per week ververst en is altijd actueel.
Ook voor werknemers
SDOA Werkt is bedoeld voor
werkzoekenden die een uitkering ontvangen van de Sociale
Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
en het UWV. Maar óók voor
werknemers die een nieuwe
uitdaging zoeken of mensen die
nog wel werkzaam zijn maar die
met werkloosheid worden bedreigd. Ook zij kunnen gebruik
maken van de app.

Download SDOA Werkt nu! Juist
in deze bijzondere tijd waarin
‘thuisblijven’ de norm is, is de
app een handig middel om goed
op de hoogte te blijven. Met letterlijk een druk op de knop kun
je je interesse kenbaar maken
voor een veelheid aan openstaande vacatures.

Download de app via:
1. In de Google Play Store of
Apple Appstore.
2. Maak je account aan.
3. Ontdek alles wat de ‘SDOA
werkt’-app jou te bieden
heeft.
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Gemeenteraad vergadert 24 november om 19.30 uur
De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 24 november
om 19.30 uur. Indien de vergadering vanwege het tijdstip
wordt geschorst zal de vergadering op 25 november worden
hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats.
Op de agenda staat onder
andere:
• Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid voor het
publiek
• Evaluatie Ondernemersfonds
Berkelland
• Tussenresultaat Samen aan
het stuur
• Huisvesting werkleerbedrijf

• Vaststellen Bomenbeleidsplan
2020-2029 en Bomenverordening 2020
• Voormalige St. Willibrordusschool Ruurlo
• Werkwijze en vergaderwijze
gemeenteraad Berkelland
• Plan van aanpak stimulering
sanering asbestdaken
• Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie Berkelland

Inspreken
In verband met het coronavirus
vinden raads- en commissievergaderingen online plaats.
Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u
zich heeft aangemeld voor het
inspreken ontvangt u van ons
een e-mail met een instructie.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht kunt u zich melden
bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
vergadering. Dit doet u door te
bellen naar 0545-250 805 of te
mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Collectieve zorgverzekering van de
gemeente Berkelland
In 2021 kunnen inwoners met
een laag inkomen bij Menzis
een collectieve zorgverzekering afnemen.

maximaal netto mag verdienen
om hiervan gebruik te kunnen
maken.

Wie komt in aanmerking?

Inwoners die meer willen weten
of denken aan overstappen,
kunnen terecht op www.gezond
verzekerd.nl (vul Berkelland in).
Ook is het mogelijk om contact
op te nemen met de overstapcoaches van Menzis via
088-222 40 80.

Inwoners met een laag inkomen
(tot 130 % van de bijstandsnorm) kunnen overstappen
op deze collectieve zorgverzekering. In de volgende tabel is
te lezen wat een inwoner (of
samen met hun partner) dan
Max. netto maandinkomen
excl. vakantiegeld
per 1 juli 2020
Alleenstaande
Alleenstaande met kinderen
Echtpaar/Samenwonend

Meer weten of overstappen?

Aanmelden voor het digitale
spreekuur
Inwoners die er zelf of met
iemand uit hun omgeving niet
uitkomen, kunnen een afspraak
maken voor het digitale spreekuur. Aanmelden kan via www.
spreekuur.gezondverzekerd.nl/
menzis De spreekuren worden
verzorgd door overstapcoaches
van Menzis door middel van
videobellen.

Let op de uiterste
overstapdatum!
Jonger dan de
AOW leeftijd
€ 1.376,74
€ 1.376,74
€ 1.966,77

Ouder dan de
AOW leeftijd
€ 1.539,54
€ 1.539,54
€ 2.088,94

Tot en met 31 december 2020 is
het mogelijk om te veranderen
van zorgverzekeraar.
Overstappen kan alleen als er
geen betalingsachterstand is bij
de huidige zorgverzekeraar.

Tweede KVO-certificaat voor
centrum Borculo
Het centrum van Borculo heeft voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Borculose
Ondernemersvereniging (BOV), gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen
drie jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor
bepaalde verkeerssituaties, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.
Goedgekeurd actieplan
Eind vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder winkeliers
uitgezet, zijn gegevens van de
gemeente, politie en brandweer
verzameld en is een schouw
in het centrum uitgevoerd.
Op basis hiervan is een nieuw
actieplan opgesteld, met hierin
maatregelen voor de komende
drie jaar.
Dit plan werd op 14 september
door de certificerende instantie
KIWA getoetst en goed bevonden. Op 6 november werd het
certificaat officieel uitgereikt
aan de samenwerkingspartners.

Door de krachten te bundelen
zorgen de gezamenlijke winkeliers voor een leefbaar centrum.
Dat kan gaan over uitstraling en
veiligheid, maar ook over belangenbehartiging.

tweede certificaat: “Het laat de
betrokkenheid zien van de ondernemers van Borculo. Met hun
samenwerkingspartners gaan ze
de komende tijd aan de slag met
de veiligheid en uitstraling in
het centrum.”

Wethouder Maikel van der Neut
is trots op het behalen van het

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.

Raadsvergadering live via
internet
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.

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

Overtollige huishoudelijke
spullen naar Aktief en
Bohero
Ophalen spullen
De kringloopbedrijven Aktief en Bohero halen gratis overtollige
huishoudelijke spullen, wit- en bruingoed op van inwoners van
Berkelland. Bel Aktief en Bohero voor het maken van een
afspraak op 0900-8313. U kunt het afhalen door Aktief en Bohero
ook zelf inplannen via www.aktiefonline.nl.

Zelf gratis brengen
Brengen is voor inwoners uit de gemeente Berkelland gratis,
daarom is legitimatie bij brengen verplicht. De gemeente betaalt
namelijk een bijdrage aan Aktief en Bohero voor deze dienst.
Klein chemisch afval zoals spuit- en verfbussen horen in de
milieubox. Klein chemisch afval wordt niet geaccepteerd door
kringloopbedrijven.

Openingstijden
Kringloopwinkel Aktief:
Zuidgang 1a in Groenlo, 0544-467 239
Winkel:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Inleveren goederen:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Kringloopwinkel Bohero:
Oude Needseweg 21 in Borculo, 0545-273 899
Winkel:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur

Inleveren goederen:

Krachten bundelen
BOV voorzitter John Schuurman licht toe: “We streven naar
een leefbaar en aantrekkelijk
centrum waar het goed toeven
is voor zowel bezoekers als
medewerkers. Hieraan draagt
het KVO positief bij”. De BOV is
belangenbehartiger van winkeliers in het centrum van Borculo.

U krijgt voor het inspreken in
een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna
krijgen alle leden de ruimte om
vragen te stellen, maar is er
geen ruimte voor een gesprek.
U kunt één keer inspreken bij de
commissie- of raadsvergadering
over hetzelfde onderwerp. Bij
raadsvergaderingen kan alleen
ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan.
Bij de commissievergaderingen
kan ook aandacht gevraagd
worden voor niet-geagendeerde
onderwerpen.

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30
en 13.30 tot 16.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur
Zowel bij brengen, halen en bezoek aan de kringloopwinkels
geldt: Let op de speciale aanwijzingen in verband
met de coronamaatregelen!
Wethouder Maikel van der Neut en BOV voorzitter John Schuurman
met het certificaat.
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Geslaagde Dag van de Mantelzorger!
Afgelopen dinsdag was het de Dag van de Mantelzorger, de dag waarop alle mantelzorgers,
jong en oud, in het zonnetje worden gezet. Wij zijn in onze gemeente erg blij met alle mantelzorgers en hun inzet en daarom verdienen zij een waardering. Normaal gesproken zou de
Verwendag plaatsvinden. Helaas gooide de huidige situatie rondom COVID-19 roet in het
eten. Om in deze moeilijke tijden de mantelzorgers een hart onder de riem te steken, gingen
medewerkers van Voormekaar en Jimmy’s op pad.
In de verschillende kernen werden mantelzorgers verrast met
een verwenattentie, een pakket
vol lekkere en leuke dingen om
even een moment te ontzorgen.
Voor de jonge mantelzorgers
was er een speciaal pakketje
met daarbij een uitnodiging
voor één van de leuke activiteiten georganiseerd door Voor-

mekaar en stichting Muziek en
Kunstwijs. De medewerkers van
het Werkbedrijf van Parlijn in Eibergen hebben meegewerkt aan
het maken van de 195 pakketjes.
De verwenattentie kon rekenen op veel enthousiasme en
waardering. Velen waren verrast
door ons bezoek en waardeer-

den de attentie enorm. Aan
de deur werd meerdere malen
benadrukt hoe blij ze waren met
Voormekaar. Enkelen waren zich
niet bewust van het feit dat ze
mantelzorger zijn en werden blij
verrast met het mooie cadeau.

Vragen over mantelzorg?
Bel Voormekaar
Namens Voormekaar willen
wij alle mantelzorgers in de
gemeente bedanken voor hun
inzet! Wij waarderen dat jullie
zoveel zorgtaken op je nemen
en willen via deze weg jullie
bedanken en een warm hart toedragen. Hopelijk zien wij elkaar
snel weer in betere omstandigheden.
Mocht je vragen hebben over
mantelzorg of meer willen weten over de activiteiten, neem
dan contact op met Voormekaar
en bel: 0545-250 300.

Wethouder Marijke van Haaren: “Mantelzorger u weet als geen
ander weet wat goed is voor uw zieke kind, man of voor de
buurvrouw die het niet alleen redt. Dat is nobel, maar het kan
ook zwaar zijn. Naast werk, studie, gezin ook nog zorgen voor
een dierbare, iemand die u hard nodig heeft. Ja, bij mantelzorg
komt nogal wat kijken. Het is zorg, georganiseer en geregel,
een dagtaak.
Mantelzorgers uit Berkelland: heel veel dank. U bent onmisbaar voor diegene voor wie u zorgt. U doet goed, dat zie ik niet
alleen. En ik hoop dat anderen dichtbij u er af en toe ook voor u
kunnen zijn. U steun bieden of af en toe een luisterend oor voor
u kunnen zijn. Want mantelzorg, dan kun je niet alleen, dat
doen we samen.”

Nieuw in Neede… De Mijn Markt app

Komt u weleens op de wekelijkse warenmarkt in Borculo,
Eibergen, Neede of Ruurlo?
Op de markt is uw gulden een daalder waard. Kent u die aloude uitdrukking nog? We hebben allang geen guldens meer,
maar een bezoekje aan de wekelijkse warenmarkt is zeker de
moeite waard.
Wekelijks op de ochtend in
Borculo, Eibergen, Neede,
Ruurlo
Alle grote kernen hebben
wekelijks een warenmarkt:
• Borculo: woensdagochtend op
de Veemarkt
• Eibergen: dinsdagochtend op
de Brink
• Neede: dinsdagochtend op
het Vlearmoesplein
• Ruurlo: vrijdagochtend op het
Kerkplein

De markten en Corona
De marktondernemers nemen
de RIVM-maatregelen in acht.
Zij verwachten dit ook van de
bezoekers. De belangrijkste
maatregelen op een rij:
• Houd 1,5 meter afstand tot
iedereen
• Kom alleen en doe gericht uw
inkopen
• Neem de door u gekochte
producten mee naar huis en
nuttig ze daar
• Betaal bij voorkeur contactloos of met pin

Verder raden wij aan een mondkapje te dragen.

Nieuw in Neede… de Mijn
Markt App!
Ontdek de markt online en maak
uw volgende bezoek aan de
markt net iets leuker en makkelijker met de Mijn Markt app. Via
de app, die nu in Neede getest
wordt, kunt u het assortiment
van de marktondernemers bekijken en alvast een boodschappenlijstje samenstellen. Bij een
aantal ondernemers kunt u ook
bestellen via de app. De bestelling wordt dan op het gewenste
moment voor u klaargezet om
zo uw volgende bezoek nog
sneller en makkelijker te maken.
Ideaal voor dagen dat u net iets
minder tijd heeft! Met de app
kunt u daarnaast ook meedoen
aan leuke acties en kans maken
op mooie prijzen van de markt.
Op dit moment wordt de app
op de markt in Neede gebruikt,
maar mogelijk gaan onze andere
markten in Berkelland er ook

mee aan de slag! Kijk op https://
mijnmarkt.app voor meer informatie of download de app in de
App Store (iPhone) of Play Store
(Android).

Hoe volgt u de warenmarkten
in Borculo, Eibergen en
Ruurlo?
De markten in Borculo en Eibergen kunt u volgen op Facebook.
Dit geldt ook voor enkele ondernemers van de markt in Ruurlo.
Daarnaast werkt de markt in
Ruurlo met een maandelijkse
huis-aan-huis folder.

Minimarktjes in kleine
kernen
In enkele kleine kernen zijn er
ook wekelijks maximaal 5 standplaatshouders die een minimarktje vormen. Deze zijn in
• Beltrum: op donderdagochtend op het Mariaplein
• Rekken: op donderdagochtend aan de Lindevoort
• Rietmolen: op woensdag bij
kerk aan Pastoor C.M. van
Everdingenstraat

Geïnteresseerd in een
standplaats op de
warenmarkt Borculo,
Eibergen of Neede?
Voor de warenmarkten in Borculo, Eibergen en Neede zoeken
wij standplaatshouders, voor de
branches bloemen (en planten),
brood en banket, slager, poelier,
stoffen en fournituren, wenskaarten en hobby-artikelen.
Meer informatie? Neem gerust
contact op met mevrouw
C.H. Geverink-Jansen via 0545250 250.
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In gesprek over woonwensen in de vier grote kernen
Het thema ‘wonen’ staat hoog op de agenda van de gemeente Berkelland. In augustus en
september is een woonwensenonderzoek gehouden over wonen in de vier grote kernen. De
komende tijd willen we in gesprek met inwoners om de resultaten van het onderzoek verder
te verdiepen.
De resultaten van het onderzoek
geven aan dat wonen onder
inwoners van de grote kernen
erg leeft en er behoefte is aan
meer passende woningen.
Dit zien we vooral bij starters,
gezinnen en senioren. Als vervolg op het onderzoek willen
we graag met inwoners van de
vier grote kernen in gesprek.
Met deze gesprekken willen
we een nog beter beeld krijgen
van wat mensen precies voor
ogen hebben. Hierdoor ontstaat
een betere match tussen de
woonwensen en het aanbod
van nieuwe woningen en (ver-

beterde) bestaande woningen in
de grote kernen.
We organiseren per kern een
digitale avond om samen in
gesprek te gaan. De komende
avonden staan gepland.
De avond start rond 19.00 uur
en rond 22.00 uur willen we
afronden.
- Woensdag 9 december:
Eibergen
- Maandag 14 december: Ruurlo
- Donderdag 7 januari: Borculo
- Maandag 11 januari: Neede

Uitkomsten woononderzoek inspireren
In augustus en september heeft de gemeente Berkelland
de woonwensen onder inwoners, met name uit de grote
kernen, gepeild door middel van een enquête. Er hebben
veel inwoners, uit vooral onze grote kernen gereageerd. Er
waren maar liefst 1.460 mensen die deze vragenlijst ingevuld hebben.
Wethouder Maikel van der
Neut: “Veel inwoners met een
verhuiswens uit met name
de grote kernen hebben ons
onderzoek ingevuld. Dit levert
waardevolle informatie op
en het sluit goed aan bij ons
woningbouwprogramma. We
zijn al volop bezig in alle kernen
met het bouwen van woningen,
maar dit geeft nog specifieker
aan waar we ons op moeten
focussen."

Verhuizingen
Ruim 500 mensen geven aan
binnen nu en drie jaar te willen
verhuizen, waarvan ruim 150
specifiek naar een nieuwbouwhuis. Ruim 300 personen denken er nog over na. Met name
jongeren tot 30 jaar hebben
verhuiswensen die ze nu niet
kunnen realiseren. Wat veruit
de meeste potentiële verhuizers belemmert, is dat er te
weinig aanbod is in de gewenste prijsklasse.
Uit de resultaten komt naar voren dat inwoners met name willen verhuizen binnen de eigen
kern, gevolgd door het buitengebied. Ook zijn er mensen die
zich van buiten de gemeente
willen vestigen in Berkelland.

Aanpassen woning
Bijna 250 mensen willen de huidige woning aanpassen binnen
3 jaar, terwijl ruim 300 mensen
hier nog over nadenken. Het
meest genoemd is het energiezuiniger maken van de woning
met bijvoorbeeld zonnepanelen. Opvallend is dat vooral de
groep tussen 50 en 65 jaar het
huis geschikt wil maken voor
de toekomst. Na de leeftijd van
70 daalt de bereidheid voor het
aanpassen van de woning snel.

Huur of koop
Slechts een kleine groep inwoners zoekt naar een huurwoning. Hiervan zoekt driekwart
een huurwoning onder de
huurtoeslaggrens. De meeste
inwoners die aan het onderzoek
meededen zijn op zoek naar
een koopwoning. Vooral onder
jongeren is het lastig een woning te vinden die passend is bij
hun budget. Jongeren die thuis
wonen zoeken met name een
woning tot 200.000 euro. Zelfstandige huishoudens tot dertig
jaar hebben veelal een budget
tot 250.000 euro (51%) en een
derde heeft een budget tot
300.000 euro. Ouderen zoeken
ook vaak een huis van maximaal
300.000 euro. Gezinnen en
huishoudens tussen de 30 en 65
jaar zoeken over het algemeen
duurdere koopwoningen.
“Het is duidelijk dat er voor
starters te weinig woningen zijn
op dit moment”, aldus wethouder Van der Neut. “Hier werken
we aan, hoewel we zien dat het
steeds lastiger wordt binnen
het beschikbare budget van
jongeren starterswoningen te
realiseren. Ook voor ouderen
proberen we meer levensloopgeschikte woningen te bouwen,
zodat hun huis weer beschikbaar komt voor andere woningzoekenden.”
De komende tijd krijgt het onderzoek in de grote kernen een
vervolg. Zie daarvoor het artikel
bovenaan deze pagina.

Aanmelden
Wilt u een avond bijwonen?
Mail dan naar info@berkelland
spreekt.nl.
Noteer daarbij welke avond (datum en plaats) u wilt bijwonen
en uw contactgegevens. U ontvangt vervolgens meer informatie over de digitale bijeenkomst
en een link om deel te kunnen
nemen. Per avond is er een
maximaal aantal deelnemers
mogelijk. Bij veel belangstelling
worden er extra data voor bijeenkomsten toegevoegd. Indien
dit nodig blijkt, wordt u daarover per mail geïnformeerd.

Extra ruimte voor woningbouw
in de kernen
Het college van B&W gaat extra ruimte bieden voor de bouw van woningen in de kernen. In
korte tijd is zowel landelijk als in Berkelland een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als
gevolg.
“De krapte op de woningmarkt
in Berkelland vraagt snel om
meer woningen”, aldus wethouder Van der Neut. “In totaal
hebben we voor de kernen nu
ruimte gemaakt voor 800 tot
850 woningen, waarvan 150 specifiek voor wonen en zorg.”

Meer en sneller bouwen
De gemeente gaat versnellen
door extra bouwplannen op
voorraad te hebben. De grote
vraag naar woningen biedt ook
kansen. Zo worden oplossingen gezocht voor locaties waar
panden leegstaan, ongewenste
bedrijvigheid is of waar een
gebied verloedert. Dit geldt
zeker voor leegstaande panden
in de winkelgebieden. Ze liggen
op cruciale locaties, die sterk
de aantrekkingskracht van onze
dorpen bepalen.

Daarnaast worden transformatielocaties, plekken met gebouwen die al lang leeg staan,
versneld aangepakt. Tot slot
wordt ook gekeken naar in- en
uitbreidingslocaties, binnen de
kernen en aan de randen ervan.

Bouwen voor doorstroming
Er is met name een tekort aan
betaalbare koopwoningen voor
jongeren tot 30 jaar en levensloopgeschikte woningen voor
ouderen nabij voorzieningen.
Wethouder Van der Neut: “Betaalbaar bouwen voor starters
onder de € 200.000 is een grote
uitdaging. Daarvoor bevorderen
we ook woningbouwplannen die
voor doorstroming van inwoners
zorgen, die nu in een betaalbare
huur- of koopwoning wonen.
Hierbij denken we aan huishoudens die vanuit een rijwoning

een stap willen maken naar
bijvoorbeeld een 2 onder 1 kapwoning of zelf willen bouwen, of
door luxere koopwoningen voor
ouderen te bouwen.”

Vestigers
Doordat mensen woningen
zoeken, biedt deze tijd ook de
mogelijkheid de gemeente neer
te zetten als gemeente waarin
mensen ruim en omringd door
groen kunnen wonen. Door jongeren en gezinnen te trekken,
kan dit mogelijk de ontgroening
verminderen. Wethouder Van
der Neut: “Er is veel vraag vanuit
onze eigen inwoners. Daar
zetten we ons volop voor in,
maar het zou mooi zijn als er
ook ruimte komt om nieuwe
inwoners te verwelkomen.”

BerkelBericht
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Zorg goed voor jezelf
Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen
ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal
sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

Wat kan je doen?
Probeer vaker te bewegen.

Eet gezond.

Doe minstens 2,5 uur per week aan
matig intensieve inspanning, verspreid
over diverse dagen. Regelmatig een

Kies voor verschillende soorten groente,
fruit en volkoren graanproducten.
Drink kraanwater, thee en koffie
zonder suiker. Door gevarieerd en
gezond te eten krijg je alle belangrijke
voedingsstoffen binnen. Zo zorg je

stukje wandelen of fietsen is al een
goed begin. Als je voldoende beweegt,
voel je je fitter, slaap je beter en blijf
je langer gezond.

goed voor jezelf.

Drink maximaal één glas
per dag.

Zet nu de stap en stop
met roken.

Alcohol is slecht voor de weerstand.
Je kunt dus sneller ziek worden als je
alcohol drinkt. Het laten staan van
alcohol maakt je minder vatbaar
voor ziekte. Je voelt je energieker
en versterkt je gezondheid.

Denk je eraan om te stoppen met roken?
Zet nu de eerste stap en plan je stopmoment. Ga voor tips of hulp naar
ikstopnu.nl of zoek contact met een
coach of je huisarts. Je lichaam herstelt
zich en wordt gezonder.

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

BerkelBericht
OMGEVINGSVERGUNNING

Borculo
• Needseweg 23, aanleggen koppelleiding
(beslistermijn tot 18 december 2020)

Aanvragen

Gelselaar

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.

• Diepenheimseweg 5-01, tijdelijk gebruiken fotostudio als woning (beslistermijn
tot 23 december 2020)

Beltrum
• Severtweg 6, bouwen carport
(3 november 2020)

Berkelland
• diverse locaties Eibergen en Rekken,
kappen 251 bomen (fase 2)
(4 november 2020)
• diverse locaties Borculo en Beltrum,
kappen 5 bomen (5 november 2020)

Eibergen
• Borculoseweg nabij nr.49, kappen
25 beuken (3 november 2020)
• Hummelsweide 35, bouwen vrijstaande
woning (4 november 2020)
• Haaksbergseweg 14, plaatsen nokverhoging (9 november 2020)
• Rectificatie: Vredenseweg 12-01,
bouwen bedrijfswoning (21 oktober)
(was gepubliceerd als Vredenseweg 20-01)
• Rectificatie: Kormelinkweg 10,
kappen fijnsparren (28 oktober 2020)
(was gepubliceerd als Kormelinkweg 19)

• Visschemorsdijk 12, vervangen kozijnen
(beslistermijn tot 24 december 2020)

Neede

Rekken

• Kieftendijk 15, brandveilig gebruik logiesfunctie-/ bijeenkomstfunctie

• Krakeelsweg 2 a, bouwen bijgebouw
(beslistermijn tot 29 december 2020)

Inzage

Ruurlo
• Groenloseweg 57, maatwerkvoorschriften (beslistermijn tot 22 januari 2021)
• Mauritslaan 1, oprichten berging met
overkapping en plaatsen schutting
(beslistermijn tot 4 januari 2021)

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

Eibergen
• Hemstea 5, verbouwen woonhuis
(10 november 2020)

Geesteren
• Oude Diepenheimseweg 18 a, kappen/
rooien 10 bomen (10 november 2020)

Gelselaar
• Pastorieweg 18, plaatsen berging met
overkapping en erfafscheiding
(12 november 2020)

Neede
• Oudestraat 78, aanpassen voorgevel
(12 november 2020)

Rekken

• Meester Krebbersstraat 15, plaatsen
zonnepanelen (3 november 2020)
• Driessenweg 12, verbouwen rijksmonument (uitgebreide procedure)
(4 november 2020)

• Den Borgweg 14, kappen 1 zomereik
(9 november 2020)

Inzage

• Wolinkweg, kappen 1 eik voor hoogspanningskabels (3 november 2020)

Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.

Neede

Bezwaar

• Bliksteeg 1, kappen houtopstanden
(3 november 2020)

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.

Ruurlo
• Groenloseweg 41, bouwen werktuigen/
machineberging (3 november 2020)
• Leusinkbrink 4 - 4 a, aanvraag woningsplitsing (3 november 2020)
• Barchemseweg 53, kappen boom
(4 november 2020)
• Groenloseweg 57, maatwerkvoorschriften (16 oktober 2020)
• Vellerdwarsdijk 5, omzetten woning naar
plattelandswoning (10 november 2020)
• Nieuwenhuishoekweg 6, uitbreiden
loods, (6 november 2020)
• Kaapdijk nabij nr. 5 - 5 a, kappen
13 populieren (6 november 2020)
• Hengeloseweg 9, verzoek tot woningsplitsing (9 november 2020)

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

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

Neede

Gelselaar

Haarlo

een elektronische handtekening (DigiD)
hebben. De voorwaarden vindt u op deze
website.

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor het volgende project
vergunning verleend.

Borculo
• Wessel van Eylllaan nabij nr. 5, verwijderen dode bomen (4 november 2020)
• Hekweg nabij nr. 3, aanleggen inrit nabij
zonnepark (5 november 2020)
• Dr. Scheylaan 3, verhogen dak
(9 november 2020)
• Geesterse Binnenweg 1 a, vervangen
kozijnen en vernieuwen dak
(10 november 2020)
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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

Deze vergunning ligt ter inzage van
19 november tot en met 31 december 2020
in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van
20 november tot en met 31 december 2020
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.

Voorlopige voorziening
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.
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.

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

BURGERZAKEN
Ambtshalve opschorting persoonsgegevens BRP
Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens
van onderstaande persoon per 13 oktober
2020 ambtshalve gewijzigd in “Onbekend”.
Tot en met 4 weken na publicatie kan een
belanghebbende tegen de uitschrijving
bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet

u in ieder geval vermelden: uw naam en
adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de
beslissing waartegen u bezwaar maakt en
de redenen waarom u bezwaar maakt. U
moet het bezwaarschrift ondertekenen.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
College van burgemeester en wethouders
van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in
Borculo.
C.E. das Neves 30-03-1992
C.M. das Neves 23-04-1995

COLLECTES & ACTIES
Van 16 tot en met 21 november 2020
Hele gemeente
• Collecte door de stichting Nationaal
MS Fonds
• Kledinginzameling door de Stichting
Longfonds op 19 november

Van 23 tot en met 27 november 2020
Hele gemeente
• Collecte door de Stichting Leger des
Heils Fondsenwerving

Beltrum
• Aangepaste verkoopactie vogelvoer/
nestkastjes door speeltuinvereniging
D’n Geetelingshook

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Veldermansdijk 8 in Ruurlo
Voor het Veldermansdijk 8 in Ruurlo geldt
het bestemmingsplan “Buitengebied 1995”
(Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat
het perceel mag worden gebruikt voor
agrarisch gebruik. Na een wijziging van
het bestemmingsplan kan de gemeente
toestaan dat het perceel mag worden
gebruikt voor woondoeleinden.
Hiervoor hebben burgemeester en wethouders op 6 november 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging
2020-5 (Veldermansdijk 8 Ruurlo)” vastgesteld.

Inzage
Het besluit met de bijlagen, waaronder
het bestemmingsplan “Buitengebied 1995,
wijziging 2020-5 (Veldermansdijk 8 Ruurlo)”, ligt ter inzage van 19 november tot
en met 30 december 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het
plan op het gemeentehuis inzien, maakt u
hiervoor via 0545 - 250 250 een afspraak.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen
kunt u ook vinden op de gemeentelijke
website www.gemeenteberkelland.nl,
onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter
inzage’. U kunt het vastgestelde
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20200011.

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 burgemeester en
wethouders tijdig zienswijzen inbrachten

BerkelBericht
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 31 december 2020 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.
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van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel
uit te keren tegemoetkomingen in schade
(vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst
is gesloten voordat de wijziging van het
bestemmingsplan is vastgesteld. Het is
daarom een anterieure overeenkomst
zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid
van de Wet ruimtelijke ordening. Tegen
deze overeenkomst en de zakelijke
beschrijving kan geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.

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.

Overeenkomst
Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur
(woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur (de publieksbalie is dan in de middag gesloten).

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

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527
Vragen over welzijn, wonen, zorg, meedoen of
geldzaken? Bezoek www.berkellandwijzer.nl
Berkellandwijzer: de sociale, online
wegwijzer van Berkelland

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
Website:
www.voormekaar.net

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?
0573-452 532 - kremer@achterhoeknieuws.nl
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.

